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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Падіння обсягів промислового виробництва в 

державі, зростання боргів у сфері виплат заробітної плати, безробіття та інші 

негативні соціально-економічні чинники закономірно призводять до зростання 

кількості корисливо-насильницьких злочинів, у тому числі й грабежів та 

розбоїв, які завдають значної шкоди не лише окремій людині, а й суспільству 

та державі. 

Грабежі та розбої мають підвищену суспільну небезпеку, оскільки є 

незаконними, корисно-насильницькими нападами з метою заволодіння 

майном, що часто вчиняються в умовах очевидності. Відкритий характер, 

зухвалість цих злочинів та моральна й матеріальна шкода, яку вони 

спричиняють, створюють значний суспільний резонанс, чому сприяє і 

відносно низький рівень їх розкриття в останні роки. Так, впродовж 2014-2015 

рр. встановлено різке збільшення кількості грабежів та розбійних нападів на 

противагу тому, що останніх 9 років на території України спостерігалося 

зменшення кількості зареєстрованих злочинів досліджуваного виду. Згідно 

Єдиного звіту про кримінальні правопорушення Генеральної прокуратури 

України кількість зареєстрованих грабежів в 2015 р. становить 22 077, 

розбійних нападів – 3 524, з них 811 грабежів та 462 розбійних напади вчинені 

групами осіб, що робить ці злочини більш суспільно небезпечними. За три 

місяці 2016 р. грабежів зареєстровано 6 369, розбоїв – 1 142. Неконтрольоване 

розповсюдження зброї з Донецької та Луганської областей призвело до різкого 

зростання кількості розбійних нападів із використанням вогнепальної зброї, 

останнім часом вони стали більш зухвалими, збільшується кількість загиблих 

та поранених. 

Не зважаючи на вимоги керівництва МВС України щодо посилення 

протидії кримінальним правопорушенням корисливо-насильницького 

характеру, стан діяльності слідчих органів та підрозділів внутрішніх справ в 

цьому напрямку залишається незадовільним, а ефективність роботи з 
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розкриття та розслідування злочинів указаної категорії не лише не 

покращується, а навпаки, погіршується. Зокрема, на кінець 2015 р. вручено 

повідомлення про підозру у 7 165 кримінальних провадженнях про грабежі, 

що становить 32,4 % від кількості зареєстрованих кримінальних проваджень 

про злочини цього виду та у 1 825 кримінальних провадженнях про розбої, що 

становить 51,7 % відповідно; передано матеріалів до суду з обвинувальним 

актом – 6 390 кримінальних проваджень про грабежі та 1 444 матеріали про 

розбої, що становить 28,9 % та 40,9 % від кількості облікованих у 2015 р. 

відповідно. У 2016 р. вручено повідомлення про підозру у 1 430 кримінальних 

провадженнях про грабежі (22,4 %) та у 486 кримінальних провадженнях про 

розбої (42,5 %), з обвинувальним актом передано до суду 990 матеріалів про 

грабежі (15,5 %) та 225 про розбої (19,7 %). При цьому до суду з 

обвинувальним актом передається лише близько 15-30% кримінальних 

проваджень про грабежі та 20-40% кримінальних проваджень про розбійні 

напади, що не є адекватним реагуванням правоохоронних органів на ці види 

злочинів.  

Такий низький рівень розкриття і розслідування грабежів та розбійних 

нападів зумовлений тим, що їх досудове розслідування здійснюється 

некваліфіковано, з порушенням вимог статей 2 та 91 Кримінального 

процесуального кодексу України (КПК України), не проводяться всі необхідні 

слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин вчинення 

грабежів та розбійних нападів, провадження за нерозкритими злочинами у 

переважній більшості залишаються поза увагою слідчих або ж досудове 

розслідування цих злочинів взагалі не здійснюється, недосконале володіння 

слідчими й прокурорами негласними засобами розкриття та розслідування цих 

злочинів тощо. Наявність зазначених проблемних питань, насамперед, 

пов’язана з неналежним здійсненням прокурорами процесуального 

керівництва розслідуванням грабежів та розбійних нападів, на що вказують 

86% опитаних прокурорів та 72% слідчих, у зв’язку з чим актуалізується 
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наукове дослідження проблемних питань процесуального керівництва 

розслідуванням зазначених злочинів. 

Науково-теоретичним підґрунтям дослідження стали праці вітчизняних 

та зарубіжних фахівців, присвячені проблемам процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням та розслідування грабежів і розбійних нападів, 

зокрема: Ю. П. Аленіна, І. В. Басистої, В. Д. Берназа, Є. М. Блажівського, Н. В. 

Глинської, І. В. Гловюк, І. В. Гори, М. Л. Грібова, В. О. Гринюка, 

Ю. М. Грошевого, М. В. Даньшина, В. С. Зеленецького, В. А. Журавля, 

А. В. Іщенка, О. В. Капліної, І. І. Когутича, І. М. Козьякова, В. А. Колесника, 

О. Б. Комарницької, В. О. Коновалової, В. П. Корж, В. С. Кузьмічова, 

В. О. Кучера, Л. М. Лобойка, Є. Д. Лук’янчикова, Г. А. Матусовського, 

О. Р. Михайленка, М. М. Михеєнка, В. Т. Нора, М. А. Погорецького, М. В. 

Руденка, Д. Б. Сергєєвої, Г. П. Середи, М. І. Сірого, С. М. Смокова, 

С. М. Стахівського, О. Ю. Татарова, В. В. Тіщенка, О. М. Толочка, Л. Д. 

Удалової, К. О. Чаплинського, С. С. Чернявського, Ю. М. Чорноус, 

В. П. Шибіка, В. Ю. Шепітька, М. Є. Шумила, О. О. Юхна та інших. Проте 

комплексно проблемні кримінально-процесуальні та криміналістичні питання 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням грабежів та розбійних 

нападів на дисертаційному рівні за КПК України 2012 р. не досліджувалися.  

Вибір теми дисертації обумовлений практичною значущістю 

досліджуваної проблеми, недостатнім рівнем її наукової розробленості, а 

також потребою впровадження відповідних наукових результатів у практичну 

діяльність органів досудового розслідування та прокуратури України.  

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

Дисертація виконана відповідно до Концепції реалізації державної політики у 

сфері профілактики правопорушень на період до 2015 р. (розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1209-р); Пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2010–2014 р. 

(наказ МВС України від 29.07.2010 р. № 347; Плану заходів Міністерства 

внутрішніх справ України, спрямованих на реалізацію норм Кримінального 
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процесуального кодексу України (наказ МВС України від 08.08.2012 р.); планів 

науково-дослідних робіт і дослідно-конструкторських робіт Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка на 2013–2016 р. 

Тему дисертації затверджено рішенням вченої ради Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 25 квітня 2014 р. (протокол 

№ 10).  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є формування 

теоретичних засад та практичних рекомендацій здійснення процесуального 

керівництва розслідуванням грабежів та розбійних нападів. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:  

- надати поняття й розкрити сутність процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням;  

- визначити мету та окреслити коло завдань процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням; 

- встановити особливості процесуального керівництва на початку 

досудового розслідування грабежів та розбійних нападів; 

-  сформулювати особливості процесуального керівництва проведенням 

першочергових слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій на 

початковому етапі розслідування грабежів та розбійних нападів; 

- окреслити особливості процесуального керівництва проведенням 

негласних слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування 

грабежів та розбійних нападів; 

- розкрити особливості процесуального керівництва повідомленням про 

підозру особі, яка вчинила грабіж або розбійний напад; 

- виокремити особливості процесуального керівництва проведенням 

слідчих (розшукових) дій на подальшому етапі розслідування грабежів та 

розбійних нападів; 

- визначити особливості процесуального керівництва на етапі 

закінчення досудового розслідування грабежів та розбійних нападів. 
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 Об’єктом дослідження є процесуальне керівництво досудовим 

розслідуванням. 

Предметом дослідження є процесуальне керівництво розслідуванням 

грабежів та розбійних нападів.  

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становлять 

положення теорії кримінального процесу й загальної теорії криміналістики. 

Відповідно до визначених мети та задач дослідження, його об’єкта та 

предмета, в роботі використано такі методи дослідження: системно-

структурний – для дослідження елементів процесуального керівництва на 

різних етапах розслідування (підр. 2.1-2.3., 3.1-3.3.); дослідження системи 

правових основ процесуального керівництва досудовим розслідуванням (підр. 

1.1.); діалектичний метод пізнання – при дослідженні поняття та сутності 

процесуального керівництва, його мети й завдань (підр. 1.1., 1.2.); порівняльно-

правовий – для надання порівняльного аналізу окремих положень нормативно-

правових актів України, які регулюють сферу здійснення прокурорського 

нагляду й процесуального керівництва (підр. 1.1.); методи логіки (аналіз, 

синтез, індукція, дедукція, аналогія, порівняння, узагальнення і т.п.) – під час 

дослідження концепцій, точок зору авторів з окремих питань, що входять до 

предмета дослідження; статистичні та соціологічні – з метою збору інформації 

шляхом анкетування прокурорів й працівників органів досудового 

розслідування МВС України та узагальнення отриманих результатів, 

узагальнення кримінальних проваджень про розслідування грабежів та 

розбійних нападів й інші методи. 

Емпіричну базу дослідження становлять результати узагальнення 

кримінальних проваджень про грабежі та розбійні напади в 2012 р.-1-й 

квартал 2016  р.р. (280 кримінальних проваджень), статистичні дані 

прокуратури України щодо здійснення прокурорського нагляду за досудовим 

розслідуванням у формі процесуального керівництва за 2012 р.-1-й квартал 

2016 р.р., дані МВС України щодо розслідування грабежів та розбійних 

нападів й дані Державної судової адміністрації України щодо судового 
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розгляду кримінальних проваджень вказаного виду, дані анкетування та 

опитування прокурорів-процесуальних керівників (280 осіб) і працівників 

органів досудового розслідування МВС України (220 осіб), а також особистий 

досвід здобувача, набутий під час роботи на посаді прокурора Лубенської 

місцевої прокуратури Полтавської області. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за 

характером та змістом розглянутих проблем дисертація є першим 

комплексним науковим дослідженням, в якому на основі загальних положень 

теорії кримінального права та процесу, криміналістики, кримінології, а також 

результатів вивчення матеріалів судово-слідчої й прокурорської практики, 

узагальнення статистичних даних і проведеного анкетування практичних 

працівників, здійснено комплексне кримінально-процесуальне та 

криміналістичне дослідження процесуального керівництва розслідуванням 

грабежів та розбійних нападів. 

У межах проведеного дослідження отримано результати, що містять 

відповідні ознаки наукової новизни, а саме:  

вперше: 

- розроблено криміналістичні рекомендації щодо здійснення 

процесуального керівництва на початку досудового розслідування грабежів та 

розбійних нападів; 

- розроблено криміналістичні рекомендації щодо здійснення 

процесуального керівництва на початковому, подальшому й заключному 

етапах розслідування грабежів та розбійних нападів; 

удосконалено: 

- поняття та розкрито сутність процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням грабежів і розбійних нападів; 

- теоретичне уявлення про мету й завдання процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням грабежів та розбійних нападів; 

- наукові положення щодо здійснення процесуального керівництва в 

ході провадження окремих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій 
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на початковому етапі розслідування грабежів і розбійних нападів, а саме: 

огляду місця події, допиту, затримання; 

- наукові положення щодо здійснення процесуального керівництва в 

ході провадження окремих негласних слідчих (розшукових) дій на 

початковому етапі розслідування грабежів та розбійних нападів; 

- наукові положення щодо здійснення процесуального керівництва в 

ході повідомлення особі про підозру під час розслідування грабежів та 

розбійних нападів; 

- рекомендації щодо здійснення процесуального керівництва щодо 

кожної з передбачених КПК України форм закінчення досудового 

розслідування грабежів та розбійних нападів;  

дістали подальшого розвитку: 

- наукові положення щодо співвідношення процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням та прокурорського нагляду;  

- систематизація повноважень прокурора як процесуального керівника 

досудового розслідування. 

 Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

тому, що викладені в ньому положення, пропозиції та висновки можуть бути 

використані у: 

- нормотворчій діяльності – щодо вдосконалення чинного 

кримінального процесуального законодавства, яке регламентує повноваження 

прокурора щодо здійснення процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням (лист Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності від 02.10.2014 р. № 04-

19/14-2063);  

- практичній діяльності – пропозиції й рекомендації, викладені у 

дисертації, впроваджені в практичну діяльність і використовуються Головним 

слідчим управлінням МВС України при проведенні навчально-методичних 

семінарів і практичних занять у системі службової підготовки, а також на 

курсах підвищення кваліфікації працівників органів досудового розслідування 
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щодо розслідування грабежів та розбоїв (акти впровадження ГСУ МВС України 

від 02.12.2013 р.; ГСУ Національної поліції України від та 04.03.2016 р.), 

працівників органів прокуратури України (акт впровадження Київської 

місцевої прокуратури № 10 від 12.04.2016 р.); 

- навчальному та науково-дослідному процесі – при викладанні курсів 

«Кримінальне процесуальне право України», «Прокуратура України», 

«Криміналістика», «Особливості розслідування окремих видів злочинів», та 

підготовці підручників, навчальних і довідкових посібників, методичних 

матеріалів (акти впровадження Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка від 02.03.2016 р., Національної академії внутрішніх справ від 

03.03.2016 р., Національного університету «Одеська юридична академія» від 

14.05.2014 р., Львівського національного університету імені Івана Франка від 

04.03.2016 р., Академії адвокатури України від 29.02.2016 р.). 

 Особистий внесок здобувача. Дисертацію виконано самостійно. 

Викладені у дисертації положення, які становлять новизну роботи, розроблені 

автором особисто. Наукові ідеї та розробки, що належать співавторам 

опублікованих праць, у дисертації не використовувалися. У статті, опублікованій 

у співавторстві з М. А. Погорецьким, здобувачем самостійно визначено роль 

прокурора-процесуального керівника у  провадженні слідчих (розшукових) дій 

в ході досудового розслідування грабежів та розбійних нападів, сформульовано 

науково обґрунтовані рекомендації щодо підвищення ефективності 

процесуального керівництва провадженням слідчих (розшукових) дій в ході 

досудового розслідування грабежів і розбійних нападів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження оприлюднено у виступах автора на науково-практичних 

конференціях і круглих столах, а саме: «Новації кримінально-процесуального 

законодавства» (м. Дніпропетровськ, 2012 р.); «Актуальні питання 

впровадження положень Кримінального процесуального кодексу України 

у практичну діяльність» (м. Дніпропетровськ, 2012 р.); «Європейські 

стандарти кримінального судочинства» (м. Донецьк, 2013 р.); «Актуальні 
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питання державотворення в Україні» (м. Київ, 2014 р.); «Реформи 

законодавства України в умовах євроінтеграції» (м. Київ, 2014 р.); «Правова 

політика в Україні» (м. Київ, 2014 р.); «Процесуальні, криміналістичні та 

психологічні аспекти досудового розслідування» (м. Одеса, 2014 р.); 

«Актуальні питання доказів і доказування у кримінальному процесі» (м. Київ, 

2015 р.); «Малиновські читання» (м. Острог, 2015 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного 

дослідження викладені у 16 наукових публікаціях, 6 з яких опубліковано у 

виданнях, включених до переліку наукових фахових видань, одному 

зарубіжному виданні та у 9 тезах доповідей і повідомлень на науково-

практичних конференціях і круглих столах. 

Структура дисертації визначається метою, задачами та предметом 

дослідження і композиційно складається із вступу, трьох розділів, що містять у 

собі вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 242 сторінок, із яких основний текст – 190 

сторінок, список використаних джерел – 28 сторінок (250 найменувань) та три 

додатки (24 с.). 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 

КЕРІВНИЦТВА ДОСУДОВИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ 

 

 

1.1. Поняття й сутність процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням 

 

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням є відносно новим 

кримінальним процесуальним інститутом, що виник із набранням чинності 

новим Кримінальним процесуальним кодексом України (далі – КПК) 2012 

року.  

Так, у ч. 2 ст. 36 КПК України 2012 р. закріплено, що прокурор здійснює 

нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у 

формі процесуального керівництва. У ч. 2 ст. 36 КПК України закріплені 

повноваження прокурора, якими він користується, здійснюючи процесуальне 

керівництво досудовим розслідуванням. 

 Інших законодавчих положень, які б роз’яснювали сутність, межі, 

форми процесуального керівництва, його співвідношення із прокурорським 

наглядом та інші дискусійні серед науковців та практиків питання участі 

прокурора у досудовому розслідуванні чинний кримінальний процесуальний 

закон не містить. Такий стан законодавчої регламентації процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням, природньо, породжує певні труднощі 

у діяльності практичних працівників – прокурорів, слідчих, оперативних 

працівників, а також адвокатів та слідчих суддів. 

Науковою розробкою цих та інших дискусійних питань процесуального 

керівництва прокурором досудовим розслідуванням наразі займається низка 

провідних вітчизняних вчених процесуалістів, зокрема, В. М. Бабкова [13], А. 

М. Бабошин [14; 15], Є. М. Блажівський [34], І. В. Гловюк [49; 250; 50], М. 

Говоруха [51], В. О. Гринюк [52; 53], С. Данілін [61], І. М. Козьяков [84], О. Б. 
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Комарницька [87], Ю. Коробко [93; 94], В. О. Кучер [122; 121], В. І. Малюга 

[140], В. Т. Нор [182], М. А. Погорецький [171], О. В. Попович [174], М. В. 

Руденко [186; 187], О. Ю. Татаров [211; 212], О. М. Толочко [215; 216],  А. М. 

Трембіцький [218], В. М. Юрчишин [244; 245; 246] та інші фахівці. Разом з 

тим, необхідно зазначити про відсутність єдиної науково обґрунтованої 

концепції щодо вищезазначених та інших наразі проблемних аспектів 

процесуального керівництва. 

Переходячи до дослідження сутності процесуального керівництва 

прокурором досудовим розслідуванням, перш за все, необхідно розглянути 

законодавчі передумови його виникнення у вітчизняному кримінальному 

судочинстві, дослідити та визначити його місце серед інших повноважень та 

функцій прокурора. 

Перш за все, необхідно зазначити, що у ст. 121 Конституції України 

зазначено, що прокуратура України становить єдину систему, на яку 

покладаються: 

 1) підтримання державного обвинувачення в суді;  

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

визначених законом;  

3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;  

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян;  

5) 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 [91].  

Перший закон незалежної України «Про прокуратуру» [180] визначав 

наступні функції прокуратури України:  

1) підтримання державного обвинувачення в суді;  

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

3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство;  

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян (ст. 5). 

Зауважимо, що ст. 5 цього закону хоча й мала назву «Функції прокуратури» та 

наводила їх перелік, проте тлумачення цього терміна не містила.  

Чинний Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року 

№1697-VII містить статтю 2 “Функції прокуратури” такого ж змісту, як і 

вищезазначена стаття 5 Закону України у попередній редакції, а також статтю 

25 “Нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство», в якій зазначено, що  

прокурор здійснює нагляд за додержанням законів органами, що провадять 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, користуючись 

при цьому правами і виконуючи обов’язки, передбачені Законом України "Про 

оперативно-розшукову діяльність" та Кримінальним процесуальним кодексом 

України (ч. 1), а також вказано на наявність координаційних повноважень 

прокурорів, що реалізуються ними в межах нагляду за додержанням законів 

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

слідство (ч. 2) [181].  

Як бачимо, про процесуальне керівництво досудовим розслідуванням 

йдеться лише  у єдиному законі – КПК України 2012 року (ст. 36), у інших 

законодавчих актах, що регулюють діяльність прокуратури мова йде про 

здійснення нагляду за додержанням законів органами, які  проводять 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.  

Насамперед зазначимо, що в етимологічному значенні слово «керувати» 

означає спрямовувати процес, впливати на розвиток чого-небудь, бути на чолі 

когось, чогось, давати вказівки, розпоряджатися; спрямовувати рух, хід, 

роботу чого-небудь, спрямовувати процес, впливати на розвиток, стан чого-

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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небудь, спрямовувати, направляти що-небудь кудись, до чогось [200].  Проте 

дієслово “керувати” та іменник “керівництво” мають хоча й схоже, проте не 

однакове значення.   

Іменник “керівництво” в українській мові позначає спрямовуючий 

характер діяльності людини або групи людей, під проводом яких, на чолі з 

якими здійснюється діяльність певного колективу. “Керівництво” означає 

настановчу дію, іноді законодавчу дію. Досить часто разом з цим терміном 

вживається термін «керування», який характеризується регулювально-

спрямовуючою дією, виконавчою дією, яка здійснюється в певних межах. 

Керування має відтінок регулювання, спрямовування якоїсь тривалої або 

постійної дії, процесу в певних межах, рамках. Термін “керування” 

характеризує керівну діяльність вужче, ніж керівництво за масштабами і 

сферою дії [231], до нього семантично близьким є слово “управління”.  

Чинний КПК України не розкриває змісту поняття  «процесуальне 

керівництво». Роз’яснення цього терміна міститься лише в Концепції 

реформування кримінальної юстиції України, затвердженій Указом 

Президента України від 8 квітня 2008 року №311/2008. У ній зазначено, що 

процесуальне керівництво прокурора – це організація процесу досудового 

розслідування, визначення напрямів розслідування, координація 

процесуальних дій, сприяння створенню умов для нормального 

функціонування слідчих, забезпечення дотримання у  процесі розслідування 

вимог законів України [92].  

На наш погляд, вказане визначення надає прокурору досить широкі 

виконавчі повноваження, фактично поєднуючи у собі керівництво (настанови, 

спрямування) та керування (регулювання та організація процесу).  

На підставі зазначеного можна зробити висновок, що прокурор є 

керівником, який фактично має право втручатися в діяльність 

підпорядкованого суб’єкта, доручати вчинення певних дій тощо. Як слушно 

зазначає М. Руденко, відтепер жодне з основних рішень дізнавача і слідчого у 

кримінальному провадженні не набуває юридичної сили. За таких обставин 
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зростає роль прокурора і його відповідальність заме за кінцевий результат 

кримінального провадження. Колишній епізодичний, вибірковий 

прокурорський нагляд перетворюється на безперервне процесуальне 

керівництво досудовим розслідуванням. Тепер прокурор не тільки наглядає за 

законністю, але й організовує процес досудового розслідування, а у 

подальшому – підтримує державне обвинувачення в суді, за необхідності бере 

участь на стадіях перегляду судових рішень. Таким чином забезпечується 

принцип незмінності прокурора на всіх стадіях кримінального провадження – 

від його початку до набрання судовим рішенням законної сили. Адже 

загальновідомо, що найкраще підтримує державне обвинувачення в суді той 

прокурор, який керував досудовим розслідуванням і разом зі слідчим збирав 

докази [187, c. 161]. 

У сучасній юридичній літературі однозначне розуміння поняття 

“керівництво” також відсутнє. Одна група авторів, досліджуючи цей термін у 

контексті діяльності прокурора, ототожнює його з поняттям «управління», 

інша – вважає “керівництво” однією з функцій управління [128, c. 251].  

Так, наприклад, В. М. Юрчишин вважає, що здійснювати керівництво  

означає виконувати організаційно-управлінські функції, направлені на 

об’єднання зусиль усіх підлеглих для успішного вирішення поставлених 

завдань, досягнення необхідного результату [246, c. 194].  

М. Говоруха визначає процесуальне керівництво як специфічний вид 

правового керівництва кримінальної процесуальної спрямованості, який 

полягає в упорядкуванні процесу досудового розслідування з використанням 

кримінальних процесуальних повноважень владно-розпорядчого характеру, 

закріплених ст. 36 КПК України [51, c. 27].  Вчений слушно, на наш погляд, 

зазначає, що процесуальне керівництво тісно пов'язане з організацією 

досудового розслідування з використанням правових кримінальних 

процесуальних повноважень владно-розпорядчого характеру, закріплених у ст. 

36 КПК України, а не внутрішніх організаційно-управлінських повноважень. 

Це різні як за спрямованістю, так і за змістом види керівництва. Якщо перший 
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з них спрямований на методику, техніку і тактику розслідування 

кримінального провадження, то другий – на забезпечення високоефективної 

організації праці [51, c. 27]. 

М. Мичко ще за чинності КПК України 1960 р., слушно, на наш погляд, 

зазначав, що прокурор в розглядуваній сфері не пасивний спостерігач за 

діяльністю слідчого й дізнавача, а активний учасник досудового 

розслідування. Він не тільки слідкує за тим, щоб слідчий і дізнавач при 

виконанні слідчих заходів діяли в межах дозволеного, хоча це є його 

найважливішим завданням, проте одночасно належними йому засобами 

прокурор сприяє розкриттю злочину, виконанню вимог закону про всебічне, 

повне й об’єктивне дослідження всіх обставин справи. З цією метою він може 

брати участь в провадженні слідчих дій, давати слідчому й дізнавачу 

обов’язкові для виконання вказівки, перевіряти їх виконання тощо. Виходячи з 

викладеного можна зробити такий висновок: відносно слідства, що 

проводиться слідчим прокуратури, прокурор здійснює адміністративне й 

процесуальне керівництво, а відносно слідства, що проводиться слідчим 

внутрішніх справ, податкової міліції і служби безпеки, прокурор здійснює 

лише процесуальне керівництво [152, с. 104-105].  

Сучасний дослідник С. Данілін зазначає, що здійснення прокурором 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням по суті означає 

покладення на нього обов’язку організовувати процес досудового 

розслідування, визначати його напрями, координувати проведення 

процесуальних дій, сприяти створенню умов для забезпечення законності на 

цій стадії провадження [61, c. 116].  

На думку Є. М. Блажівського, І. М. Козьякова та О. М. Толочка, 

процесуальне керівництво досудовим розслідуванням є напрямом діяльності 

прокурора, який здійснюється з використанням владно-розпорядчих 

повноважень з організації законності порушення кримінальних прав, 

визначення найбільш ефективних напрямів проведення досудового 

розслідування, активізації зусиль органів дізнання та досудового 
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розслідування, спрямованих на повне, всебічне, об’єктивне й достовірне 

встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальній справі, та 

забезпечення дотримання в процесі розслідування вимог законодавства 

України [3]. 

В. М. Бабкова наголошує, що процесуальне керівництво слід розглядати 

як один із засобів реалізації прокурором функції нагляду за дотриманням 

законів органами розслідування, з урахуванням того, що в досліджуваних 

поняттях різниця полягає в наглядових повноваженнях прокурора, які, з 

одного боку, забезпечують відповідність кримінально-процесуальної 

діяльності органів досудового розслідування завданням кримінального 

судочинства, наведеним у ст. 2 КПК України, а з іншого – забезпечують 

дотримання вимог закону в кримінальному провадженні [13, c. 71-73]. 

На наш погляд,  за чинним КПК України прокурор під час досудового 

розслідування має широкі повноваження і може втручатися в діяльність 

слідчого. Повноваження прокурора в межах досудового розслідування 

полягають у узгодженні та загальному спрямуванні процесу розслідування. 

Зокрема, ч. 2 ст. 36 КПК України передбачає, що прокурор має повноваження 

доручати слідчому провести досудове розслідування, провести окремі слідчі 

(розшукові) дії, звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення 

окремих гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, якщо цього вимагає 

кримінальний процесуальний закон, скасувати постанови слідчого та інші. На 

наш погляд, фактично більшість передбачених КПК повноважень прокурора 

направлені саме на керування процесом розслідування. Так, прокурор 

безпосередньо керує діями органу досудового розслідування щодо проведення 

певних процесуальних або слідчих дій, бере активну участь у проведенні будь-

якої процесуальної, слідчої (розшукової) дії або самостійно їх проводить. 

Таким чином, відповідно до чинного КПК України прокурор наділений 

виключними повноваженнями владно-розпорядчого характеру щодо 

прийняття основних, ключових процесуальних рішень на стадії досудового 

розслідування кримінального провадження.  
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Необхідно також зазначити, що результати системного аналізу 

визначень поняття процесуального керівництва досудовим розслідуванням, 

представлених у юридичній літературі, дали підстави дійти висновку про те, 

що значна кількість авторів дотримуються підходу щодо розуміння 

процесуального керівництва прокурора, викладеного у Концепції 

реформування кримінальної юстиції України 2008 р. [92] та визначають 

процесуальне керівництво як організацію процесу досудового розслідування, 

визначення напрямів розслідування, координацію процесуальних дій, 

сприяння створенню умов для нормального функціонування слідчих, 

забезпечення дотримання у процесі розслідування вимог законів України [144; 

122 та ін.]. 

На наш погляд, таке визначення досліджуваної правової категорії не є 

досконалим й таким, що розкриває її сутнісні ознаки. Так, організація процесу 

досудового розслідування, на нашу думку, не є сутнісною ознакою 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням. На наш погляд, 

організація досудового розслідування не є повноваженням прокурора – 

процесуального керівника, а є повноваженням особи, яка безпосередньо 

здійснює досудове розслідування, тобто слідчого, а також керівника органу 

досудового розслідування. Зауважимо при цьому, що чинний КПК України 

взагалі не містить такого повноваження чи обов’язку зазначених суб’єктів,  як 

“організація досудового розслідування”. Це поняття є суто криміналістичним 

та не є процесуальним.  

Науковцями досліджено й встановлено [195], що у теорії криміналістики 

під організацією розуміють визначення кола слідчих дій та оперативно-

розшукових заходів [146, c. 42-43;90, c. 34], їх послідовності [146,  c. 42-43; 

158, c. 3] чи поєднання [90, c. 34]; визначення форм і методів участі 

громадськості в розслідуванні [146, c. 42-43]; планування розслідування [90, 

c. 34; 74, c. 21], планування і організацію слідчих дій [74, c. 21], планування 

використання сил та засобів [98, c. 273]; взаємодію слідчого з оперативними 

працівниками міліції [74, c. 21; 233, c. 31]; забезпечення можливості 
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відшкодування збитків [146, c. 42-43;
 

146, c. 31]; форми і методи 

використання допомоги громадськості при розслідуванні [233, c. 31]; 

специфіку вирішення розумових завдань, використання НТЗ, економію 

процесуальних засобів [90, c. 34]; раціональний вибір, розстановку і 

прикладання  сил, знарядь і засобів, які має в своєму розпорядженні слідчий 

[125, c. 59]; створення і використання оптимальних умов для досягнень цілей 

судочинства [125, c. 59]  або умов для якісного провадження слідчих та 

інших дій [98, c. 273];  розумову діяльність слідчого, направлену на побудову 

уявної моделі всього акту розслідування, матеріальним вираженням якої є 

письмовий план у справі [29, c. 440]  тощо. Також до змісту організації 

розслідування включаються елементи організації робочого дня слідчого [74, 

c. 21;
 
99, c. 297], матеріально-технічного забезпечення [90, c. 23] тощо. Так, 

наприклад, І. Ф. Крилов фактично звузив організацію розслідування до 

правил наукової організації праці слідчого [99, c. 297]. 

На підставі аналізу вищевикладених концепцій, пропонується організацію 

визначати як комплекс заходів із забезпечення оптимальних умов для 

використання найбільш ефективних в конкретній слідчій ситуації рекомендацій 

криміналістичної методики (тактики) з метою повного та неупередженого 

розслідування (або ефективного проведення, якщо мова йде про слідчу 

(розшукову) дію, тактичну операцію тощо) при мінімальних витратах часу, сил 

та засобів відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства 

[195]. 

Із тих же міркувань ми не відносимо й “визначення напрямів 

розслідування” до сутнісних ознак процесуального керівництва прокурора. 

Більш того, термінологічне словосполучення “напрями розслідування” не є 

широко уживаним ані серед процесуалістів, ані серед криміналістів. Не 

використовується воно також і в кримінальному процесуальному 

законодавстві України. На наш погляд, визначити напрями розслідування 

означає визначитися зі слідчою ситуацією, яка склалася на певний момент 

досудового розслідування, визначити коло слідчих версій, які повинні бути 
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перевірені у цій ситуації, визначити засоби та суб’єктів перевірки цих версій. 

Знову ж таки, це є методичними й тактичними завданнями розслідування, які 

вирішуються особою, яка здійснює розкриття та розслідування злочину.  

Безумовно, прокурор, використовуючи свої повноваження 

процесуального керівника, зокрема, маючи доступ до матеріалів, документів 

та інших відомостей, що стосуються досудового розслідування (п. 2 ч. 2 ст. 36 

КПК України),  може впливати на цю діяльність слідчого, але сам особисто не 

зобов’язаний її здійснювати. На підтвердження нашої позиції з цього приводу 

зауважимо, що КПК України уповноважує прокурора приймати процесуальні 

рішення у випадках, передбачених КПК України (п. 9 ч. 2 ст. 36 КПК 

України). А рішення з організації розслідування, визначення напрямів 

розслідування є непроцесуальними, тобто такими, що не регламентовані 

кримінальним процесуальним законом, тому не є обов’язком прокурора – 

процесуального керівника, а відтак й сутнісними ознаками його діяльності. 

Необхідно зазначити також, що визначення процесуального керівництва 

лише через  координацію процесуальних дій, на наш погляд, не в повній мірі 

відображає його сутність та повноваження прокурора – процесуального 

керівника.  Термін “координація” в українській мові тлумачиться як 1) 

погодження, зведення до відповідності, установлення взаємозв'язку, контакту 

в діяльності людей, між діями, поняттями тощо; 2) узгодженість рухів, дій і т. 

ін. Якщо давання доручень на проведення процесуальних дій, вказівок щодо їх 

проведення, а також погодження у передбачених законом випадках клопотань 

слідчого про їх проведення охоплюється вищевикладеним розумінням терміна 

“координація” процесуальних дій, то самостійне їх проведення прокурором – 

процесуальним керівником, відповідно до повноважень, закріплених у п. 4 ч. 2 

ст. 36 КПК України не охоплюється терміном “координація” процесуальних 

дій, виходить за його межі.  

Однозначне розуміння визначення процесуального керівництва через  

“сприяння створенню умов для нормального функціонування слідчих” також  

відсутнє як серед практиків, так і серед науковців. Зокрема, не є зрозумілим, 
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яке функціонування слідчих слід оцінювати й визначати як “нормальне”, і як 

прокурор – процесуальний керівник повинен сприяти створенню умов для 

цього.  

Системний аналіз результатів анкетування практичних працівників з 

цього приводу свідчить про те, що умовами для свого нормального 

функціонування самі слідчі вважають: - оптимальне завантаження слідчих, що 

розуміється як наявність у провадженні слідчого одночасно не більше 4-5 

справ (таку думку висловили 86% опитаних слідчих); - належне матеріально-

технічне забезпечення роботи (82% опитаних слідчих); - наявність службового 

автомобіля (65% опитаних слідчих); - підвищена в декілька разів заробітна 

плата та інші аспекти матеріального забезпечення (100% опитаних слідчих); - 

звільнення слідчих від інших видів робіт, не пов’язаних із розслідуванням 

кримінальних проваджень, зокрема, від участі в охороні громадського порядку 

та інших заходах тощо (60% опитаних слідчих) (Додаток А., табл. А. 3). 

Виходячи з вищевикладеного, вважаємо, що при визначенні таких 

важливих для теорії та практики кримінального судочинства понять, яким є 

процесуальне керівництво, слід уникати формулювань, що мають досить 

розпливчастий та неоднозначний характер. 

І, нарешті, забезпечення дотримання у  процесі розслідування вимог 

законів України, що також визначає поняття процесуального керівництва, 

також є дискусійним, оскільки, вважаємо, що законодавець чітко визначив, що 

процесуальне керівництво досудовим розслідуванням є формою 

прокурорського нагляду за дотриманням законності під час розслідування 

злочинів (ч. 2 ст. 36 КПК України), а, отже, повторного згадування у дефініції 

досліджуваного поняття не потребує. 

Отже вважаємо, що процесуальне керівництво досудовим 

розслідуванням доцільно визначати як процесуальну діяльність прокурора на 

стадії досудового розслідування, відповідно до його повноважень, визначених 

ч. 2 ст. 36 КПК України, що здійснюється з метою охорони прав, свобод та 
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законних інтересів учасників кримінального провадження, а також 

забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування. 

Виходячи з вищевикладеного, на наш погляд, процесуальне керівництво 

досудовим розслідуванням повинно розглядатися як процесуальна та 

організаційно-тактична діяльність прокурора – процесуального керівника, яка 

реалізується в межах досудового розслідування та направлена на вирішення 

завдань кримінального провадження в межах досудового розслідування.  

Разом з тим, вважаємо, що розкриття сутності процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням є неможливим без визначення 

співвідношення процесуального керівництва та прокурорського нагляду, який 

традиційно визначається як функція прокуратури.  

Результати аналізу юридичної літератури дали підстави для висновку, 

що сформовано чотири основні точки зору на цю проблему. 

 Відповідно до першої з них, керівна роль прокурора у розслідуванні 

кримінальних правопорушень повністю заперечується, її прихильники 

вважають, що керівництво досудовим розслідуванням є несумісним з 

прокурорським наглядом [209, с. 15]. Беручи за еталон нагляд за додержанням 

законів, прихильники такої позиції відстоюють точку зору про, так званий, 

«чистий нагляд» у всіх галузях прокурорської наглядової діяльності. У зв’язку 

з цим, вони пропонують позбавити прокурора ролі процесуального керівника 

на досудовому розслідуванні, побудувати нагляд за розслідуванням за 

принципом загально-наглядової діяльності та вважають владно-розпорядчі 

повноваження не характерними для всіх галузей наглядової діяльності.  

Так, М. С. Трубін категорично заперечував проти процесуального 

керівництва слідством з боку прокурора. На підтвердження своєї думки він 

зазначав, що керувати – означає спрямовувати, нести відповідальність за стан 

справ, мати право на організаційне рішення, а прокурор подібними 

повноваженнями в слідстві наділятися не повинен, до того ж «процесуальне 

керівництво» не відображає суті правовідносин прокурора й органів досудового 

розслідування [219, c. 22]. 
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Сучасний фахівець О. Ю. Татаров також висловлює погляди, що такі 

повноваження прокуратури (процесуальне керівництво як форма нагляду – прим. 

наша) виходять за межі прокурорського нагляду, адже прокурор на досудовому 

провадженні – має бути незалежним та об’єктивним, «незаангажовано» 

наглядати за дотриманням законності [212, c. 58]. 

Ми дотримуємося позиції тих вчених та практиків, які доводять, що  

«чистого прокурорського нагляду» взагалі не існує, оскільки аналіз юридичних 

понять і дослідження реальних фактів дійсності  – різні речі. Особливостями 

людської діяльності у конкретних галузях визначається специфіка 

прокурорського нагляду. Кримінальне провадження та сфера його застосування 

вимагають надання прокурору владно-розпорядчих повноважень, без яких цей 

вид нагляду не може бути ефективним. Своєчасне виявлення порушень закону, 

допущених у досудовому розслідуванні, та своєчасне їх усунення 

унеможливлюються без використання владно-розпорядчих повноважень 

прокурора [19, с. 7;
 
26, с. 140-141].  

Окремі науковці ще за часів чинності КПК України 1960 р. 

висловлювалися з приводу того, що прокурор, виконуючи свою конституційну 

функцію нагляду за виконанням законів органами дізнання і слідства, не 

повинен мати менше прав, ніж піднаглядовий орган. Так,   В. М. Савицький ще 

1975 року характеризує специфіку прокурорського нагляду двома основними 

положеннями: 1) нагляд за розслідуванням полягає у процесуальному керів-

ництві діяльністю органів розслідування, яке здійснює прокурор. Поза таким 

керівництвом надані прокурору наглядові повноваження не можуть бути 

реалізовані, вони втрачають свій правоохоронний і правовідновлювальний 

характер; 2) процесуальне керівництво з боку прокурора однаковою мірою та в 

однакових правових формах поширюється на всі органи дізнання та досу-

дового слідства, за діяльністю яких прокурор здійснює нагляд, і не залежить 

від їх відомчої приналежності [190, c. 194]. 

П. В. Шумський також доходить висновку, що прокурор, який здійснює 

нагляд за додержанням законів органами досудового слідства, повинен мати 
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усі повноваження, якими наділений слідчий, і, в разі потреби, може і повинен 

особисто вести розслідування будь-якої справи [239, c. 281-283]. 

О. Р. Михайленко зазначає, що розслідування злочинів – це така 

діяльність, за якою зведено до мінімуму будь-які зовнішні види контролю 

(наприклад, народний, громадський, позавідомчий). У зв’язку з цим 

прокурорський нагляд тут має бути максимальній, з імперативними 

повноваженнями прокурора, які можуть бути потрібні, скажімо, для негайного 

звільнення затриманого з під-варти. Розслідування злочинів особисто 

прокурором не перетворює його на слідчого [147, c. 182]. 

Прихильники другої точки зору вважають, що прокурор керує лише 

слідчими органів прокуратури, а в ролі керівників слідчих підрозділів інших 

правоохоронних органів виступають начальники цих слідчих підрозділів [219, 

с. 22;
 
12, с. 64]. На наш погляд, така точка зору є також дискусійною, оскільки 

дотримуючись її, фахівці ототожнюють процесуальне та адміністративне 

керівництво підпорядкованим персоналом. 

Так, наприклад, В. Г. Клочков, не заперечуючи того, що наглядові 

функції прокурора за розслідуванням злочинів є одночасно з його боку 

керівництвом цією діяльністю, писав: “Так зване “процесуальне керівництво” 

діяльністю органів дізнання і досудового слідства, при якому вказівки 

прокурора є обов’язковими, є не що інше, як адміністративна влада, 

реалізована в кримінально-процесуальній формі, якої прокурор у новому 

кримінально-процесуальному законодавстві повинен бути позбавлений» [82, c. 

29-32]. 

Третя група фахівців відстоюють точку зору, відповідно до якої 

прокурорський нагляд і процесуальне керівництво  досудовим розслідуванням 

є самостійними функціями прокурора [117, с. 238;
 
190, с. 125;

 
23, с. 49;

 
244, с. 

122; 75].  

З приводу самостійності процесуального керівництва як функції 

прокурора у досудовому розслідуванні в юридичній літературі зазначається, 

що на відміну від інших видів прокурорської діяльності, процесуальне 
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керівництво забезпечує якісне розслідування кримінального правопорушення, 

що має безпосереднє і вирішальне значення як для складання чи затвердження 

обвинувального акту, відмови в його затвердженні прокурором, так і на 

формування позиції у суді в якості державного обвинувача. А щоб мати таку 

впевненість, прокурор зобов’язаний сам систематично брати участь у 

досудовому розслідуванні й оперативно керувати ним, спрямовувати і 

координувати його. Тільки на підставі такого керівництва процесуальною 

діяльністю дізнавачів і слідчих, безпосередньої участі в проведенні слідчих 

(розшукових) дій, своєчасного виправлення помилок, допущених при 

розслідуванні кримінального правопорушення, прокурор може забезпечити 

швидке, повне, всебічне і неупереджене його розслідування, а отже, матиме 

фактичну та юридичну можливість як державний обвинувач твердо та 

послідовно відстоювати з судової трибуни свою думку з питань доказаності 

кримінального правопорушення та винуватості підсудного [245, с. 28].  

М. В. Руденко також виокремлює дві самостійні функції прокурора на 

досудовому розслідуванні: функцію прокурорського нагляду за додержанням 

законів під час досудового розслідування та функцію процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням. Першу автор називає основною 

(конституційною), а другу – додатковою [187, c. 166].  При цьому такими, що 

заслуговують підтримки та схвалення, на наш погляд, є наукові дослідження 

автора у сфері визначення передумов, факторів, якими зумовлено наділення 

прокурорів у досудовому розслідуванні функцією процесуального 

керівництва. Такими, на погляд М. В. Руденка, є:  

а) ліквідація архаїчного кримінального процесуального інституту 

додаткового розслідування, чим зумовлена проблема, пов’язана не тільки із 

забезпеченням законності усіма учасниками досудового розслідування (що 

було раніше), а й з неприпустимістю в умовах сьогодення надання до суду 

матеріалів неякісно розслідуваного кримінального правопорушення;  

б) визначення прокурора – процесуального керівника ключовим владним 

(самостійним) суб’єктом досудового розслідування, який відповідає перед 



 
29 

державою за забезпечення якісного розслідування усіх кримінальних 

правопорушень; 

в) покладення на цього прокурора обов’язку прийняття остаточного 

рішення за результатами проведеного розслідування кримінального 

правопорушення, а саме: закрити кримінальне провадження (ч. 1 ст. 284 КПК 

України), звернутися до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної 

відповідальності (ч. 2 ст. 286 КПК України), звернутися до суду з 

обвинувальним актом (ст. 291 КПК України) чи з клопотанням про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру (ст. 292 

КПК України) [187, c. 166]. 

Структурний аналіз змісту повноважень прокурора у кримінальному 

процесі дав змогу О. М. Толочко виділити такі процесуальні функції 

прокурора у кримінальному провадженні: функцію процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням; контрольно-наглядову функцію за 

здійсненням процесуального керівництва; організаційно-контрольну функцію 

за проведенням досудового кримінального провадження; функцію 

підтримання обвинувачення; функцію доведення суду позиції щодо 

підтримання або заперечення судового рішення [216, с. 54]. 

Критикуючи цю концепцію, В. А. Михайлов аргументував свою точку 

зору тим, що кримінальне переслідування, захист прав громадян, вирішення 

справи в стадії досудового (попереднього) розслідування, контроль за 

діяльністю органів слідства й дізнання, організація боротьби зі злочинністю не 

є функціями прокурора, а є процесуальними засобами, за допомогою яких 

прокурор здійснює вищий нагляд за дотриманням законності при 

розслідуванні злочинів. На його думку, у стадії досудового (попереднього)  

розслідування прокурор здійснює лише єдину функцію – вищий нагляд за 

дотриманням законності [150, с. 145-146]. 

На наш погляд, концепція, відповідно до якої прокурорський нагляд та 

процесуальне керівництво є окремими функціями, підлягає критиці, оскільки 

на сьогодні, згідно чинного законодавства України слідчий та прокурор є 
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представниками однієї сторони кримінального провадження – сторони 

обвинувачення. Це, на слушну думку окремих вчених, позбавляє підстав для 

здійснення прокурором нагляду «за самим собою» 151, с. 13-14. 

Як слушно з цього приводу зазначає М. І. Хавронюк, одна й та сама 

особа (або орган) не може здійснювати певну діяльність і водночас 

контролювати її ж здійснення, оскільки це призводить до безвідповідальності 

227, с. 79. 

В. В. Кулаков, досліджуючи сутність прокурорського нагляду за 

додержанням законів при проведенні дізнання та досудового слідства, цілком 

слушно зазначив, що покладені на прокуратуру завдання розподіляються на 

дві групи. Одна з них покликана сприяти розкриттю злочинів, виконанню 

вимог закону про невідворотність відповідальності за вчинене кримінальне 

правопорушення, а друга – охороні прав і законних інтересів громадян, які 

знаходяться під слідством, а також інших юридичних та фізичних осіб, які 

втягнуті у кримінальний процес. Названі завдання перебувають у відносинах 

конкуренції, тому що виконання на практиці перших завдань не сприяє та, 

навіть, в окремих випадках перешкоджає виконанню інших 120, с. 6. 

І, нарешті, четверта група фахівців вважає процесуальне керівництво 

розслідуванням формою реалізації прокурором функції нагляду [191, с. 106-

107;
 
37, с. 31; 122; 250].  

Так, В. М. Савицький вказує, що нагляд за дотриманням законності як 

органами попереднього слідства, так і органами дізнання може досягти своєї 

мети лише за наявності безпосереднього керівництва діяльністю цих органів. 

Процесуальний статус прокурора як керівника дізнання і попереднього слідства 

служить необхідною умовою і найважливішим засобом здійснення ефективного 

нагляду за розслідуванням злочинів. Дослідник  стверджує, що прокурорське 

процесуальне керівництво  – це не самостійна процесуальна функція, а лише 

метод наглядової діяльності. При цьому він посилається на те, що ніхто із 

прихильників самостійності нагляду і процесуального керівництва не зміг 



 
31 

показати, які дії слідчого відносяться до предмета нагляду, а які дії 

слідчого  – до предмета процесуального керівництва, які прокурорські 

повноваження є наглядовими, а які використовуються для процесуального 

керівництва розслідуванням. Підсумовуючи викладене, В. М. Савицький 

наполягає на тому, що межі між наглядом і процесуальним керівництвом 

встановити неможливо [191, с. 108-109, 224-225]. 

Як вірно зазначав С. А. Альперт, процесуальне керівництво – це не щось 

самостійне, що лежить поза сферою нагляду за законністю. Воно здійснюється 

в ході наглядової діяльності прокурора, шляхом здійснення ним процесуальної 

функції нагляду за точним і однаковим виконанням закону на досудовому 

слідстві. Діючи як орган влади, реалізуючи процесуальну функцію нагляду за 

законністю, прокурор вказує органам розслідування на допущені ними 

порушення закону, вживає заходів до усунення цих порушень або підтверджує 

в передбачених випадках правильність прийнятих ними рішень і тим самим 

направляє досудове розслідування шляхом, що відповідає вимогам закону, 

інакше кажучи – таким чином «процесуально керує» досудовим 

розслідуванням [11, c. 98-99]. 

Розглядаючи питання про співвідношення понять «процесуальне 

керівництво прокурором досудовим розслідуванням» і «нагляд за 

дотриманням законів при провадженні досудового розслідування», Г. К. 

Кожевніков справедливо вказує, що, по-перше, процесуальне керівництво 

досудовим розслідуванням правомірно розглядати як один з засобів реалізації 

прокурором його функції нагляду за дотриманням законів органами дізнання 

і досудового слідства і, по-друге, наглядові повноваження прокурора 

покликані забезпечити, з одного боку, відповідність кримінально-процесуаль-

ної діяльності апаратів дізнання і досудового слідства завданням криміналь-

ного судочинства (процесуальне керівництво), а з іншого боку – дотримання 

вимог закону при розслідуванні конкретної кримінальної справи (нагляд 

прокурора за дотриманням законів органами досудового розслідування). 

Отже, відзначає автор, кримінально-процесуальна діяльність органів дізнання і 
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досудового слідства і наглядова діяльність прокурора перебувають в 

системному зв’язку, у якому нагляд прокурора за дотриманням законів цими 

органами є не тільки галуззю прокурорського нагляду, але і складає частину 

системи досудового розслідування [83, c. 17-18]. 

В. О. Кучер також стверджує, що процесуальне керівництво є формою 

прокурорського нагляду, як це закріплено в ст. 36 КПК України, що 

реалізується в межах досудового розслідування та являє собою організацію 

процесу досудового розслідування, визначення напрямів розслідування, 

координацію процесуальних дій, сприяння створенню умов для забезпечення 

дотримання у процесі розслідування вимог законів України. Дослідник вважає, 

що стаття 36 КПК України розширила повноваження прокурора, передбачені 

Конституцією України, проте не змінила їх наглядової сутності. 

Прокурорський нагляд є ширшим за змістом, ніж процесуальне 

керівництво, оскільки прокурор здійснює й суто наглядові повноваження у 

досудовому розслідуванні, передбачені ч. 6 ст. 36 КПК України, Законом 

України “Про прокуратуру”, Наказами Генерального прокурора України 

№4г/н та іншими [122, c. 12 ].  

І. В. Єна з цього приводу слушно зазначає, що на відміну від інших 

галузей прокурорського нагляду, нагляд за розслідуванням прямо й 

вирішально впливає на позицію прокурора в суді як державного обвинувача – 

суб’єкта кримінального переслідування. Лише здійснюючи керівництво 

роботою слідчого, беручи безпосередню участь у провадженні важливих 

слідчих (розшукових) дій, своєчасно виправляючи помилки, що були 

допущені при розслідуванні, прокурор набуває фактичної та юридичної 

можливості твердо відстоювати в суді свою точку зору з приводу питання про 

доведення кримінального правопорушення і винуватості обвинуваченого. 

Прокурорський нагляд за досудовим розслідуванням органічно включає в себе 

оперативне процесуальне керівництво слідством. Більш того, керівництво 

слідством з боку прокурора – єдиний спосіб забезпечити законність дій 
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слідчих органів, без нього неможливий ефективний нагляд за виконанням 

законів у стадії досудового розслідування [66, c. 95].  

О. М. Толочко зауважує, що процесуальне керівництво прокурором 

діяльністю органів досудового розслідування слугує способом забезпечення 

законності їхньої діяльності та ефективною процесуальною формою реалізації 

його конституційної наглядової функції. Автор також вказує, що:  

- по-перше, положення щодо процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням не вказує на якусь нову функцію прокуратури, а дає 

узагальнену назву процесуальної форми реалізації конституційної функції 

нагляду за додержанням законів органами, які проводять досудове 

розслідування;  

- по-друге, за своєю правовою природою, наведені у ч. 2 ст. 36 КПК 

України повноваження прокурора є владно-розпорядчими і характерні 

керівництву. Постає запитання: чому це процесуальне керівництво? Тому що 

воно здійснюється щодо процесуального суб’єкта (слідчого) та у 

процесуальній формі; 

- по-третє, в сучасних умовах необхідність спеціального виділення 

“процесуального керівництва як форми прокурорського нагляду” зумовлена 

тим, що за правовою ідеологією нового КПК України впроваджується 

принцип “незмінності прокурора при проведенні конкретного кримінального 

провадження”,  відповідно до якого процес формування обвинувачення в ході 

досудового кримінального провадження та підтримання його в суді буде 

забезпечуватися одним прокурором; 

- по-четверте, у вказаному положенні не йдеться про якусь нову функцію 

прокуратури (“процесуальне керівництво розслідуванням”), а наведено 

узагальнену назву процесуальної форми реалізації конституційної функції 

нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання, досудове 

слідство та оперативно-розшукову діяльність [215, c. 62]. 

М. А. Погорецький, досліджуючи питання визначення функцій прокурора 

у кримінальному процесі, доходить висновку про те, що позиції вчених, які 
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обґрунтовують поліфункціональність прокурора у кримінальному процесі, не 

відповідають поняттю та сутності кримінальної процесуальної функції. 

Запропоновані ними функції прокурора у кримінальному процесі, у тому числі 

й на досудовому розслідуванні, є не що інше, як повноваження прокурора 

щодо реалізації ним функції обвинувачення, яка передбачає форми та методи її 

реалізації, що є предметом окремого наукового дослідження. 

Підсумовуючи викладене, дослідник робить наступний висновок: 

прокурор у кримінальному процесі здійснює єдину функцію – функцію 

обвинувачення, яка полягає у встановленні події кримінального 

правопорушення, викриття особи, яка вчинила кримінальне правопорушення 

(її встановлення, повідомлення їй про підозру), складанні обвинувального 

акта, пред'явлення обвинувачення, підтримання його в суді, застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження.  У зв’язку з цим, ст. 2 

чинного Закону України “Про прокуратуру” потребує приведення у 

відповідність зі ст. 121 Конституції України, оскільки визначені у ст. 2 цього 

Закону функції прокурора у кримінальному провадженні (п.п. 1, 3, 4 ч. 1) є не 

що інше, як його повноваження щодо реалізації кримінально-процесуальної 

функції обвинувачення [171, c. 91-92]. Така точка зору, на наш погляд, є 

дискусійною, оскільки не зрозумілим за такою концепцією є співвідношення 

єдиної, на думку автора, кримінально-процесуальної функції прокурора – 

функції обвинувачення й нагляду за дотриманням законності. 

На наш погляд, визначення функцій прокурора, зокрема, у 

кримінальному судочинстві, їх співвідношення, форми реалізації тощо є 

дискусійними питаннями науки і практики, розробкою яких займається плеяда 

видатних вітчизняних фахівців. Разом з тим, ми вважаємо, що існування наразі 

функції нагляду прокурора за законністю провадження досудового 

розслідування є беззаперечним й реалізація процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням відбувається саме як форма прокурорського на-

гляду, а не як самостійна функція прокурора чи його повноваження.  
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У зв’язку з цим, визначення поняття процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням, запропоноване нами вище, потребує уточнення. 

Так, вважаємо, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням 

доцільно визначити як форму нагляду прокурора за додержанням законів під 

час проведення досудового розслідування органами, які проводять оперативно-

розшукову діяльність й досудове розслідування (дізнання й досудове слідство), 

яка реалізується в межах досудового розслідування та являє собою  

процесуальну та організаційно-тактичну діяльність прокурора – 

процесуального керівника, направлену на вирішення завдань кримінального 

провадження в межах досудового розслідування.  

Дискусійним є питання щодо визначення інших форм прокурорського 

нагляду за законністю досудового розслідування, окрім форми процесуального 

керівництва, проте воно становить самостійний предмет ґрунтовних наукових 

досліджень. На наш погляд, окрім процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням прокурор здійснює й інші заходи із нагляду за додержанням 

законності всіма учасниками досудового розслідування. Так, ч. 6 ст. 36 КПК 

України надає право прокурорам визначеного рівня (а саме Генеральному 

прокурору України, першому заступнику, заступникам Генерального прокурора 

України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та 

Севастополя, прокурорам міст і районів, районів у містах, міжрайонним та 

спеціалізованим прокурорам, їх першим заступникам і заступникам) при 

здійсненні нагляду за додержанням законів під час проведення досудового 

розслідування скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих та 

підпорядкованих прокурорів у межах строків досудового розслідування, 

передбачених ст. 219 КПК України. Пункти 2, 2.1. Наказу №4гн покладає 

обов'язок не тільки на прокурорів-процесуальних керівників, але й на керівників 

прокуратур усіх рівнів і галузевих підрозділів апаратів забезпечувати 

виконання вимог закону при прийманні, реєстрації, розгляді та вирішенні в 

органах досудового розслідування заяв і повідомлень про кримінальні 

правопорушення, своєчасне внесення щодо них відомостей до Єдиного 
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реєстру досудових розслідувань та проводити з цією метою відповідні 

перевірки тощо [178]. Такі повноваження не відносяться до процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням та, на наш погляд, є суто наглядовими.  

Отже, пріоритетна роль прокурора у кримінальному провадженні як 

представника сторони обвинувачення, який здійснює функцію нагляду за 

законністю у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, 

зумовлює широкий спектр його повноважень. 

 Разом з тим, поряд із терміном «повноваження» кримінальне 

процесуальне законодавство оперує таким поняттям, як «компетенція». Так, у 

ст. 3, при визначенні поняття «прокурор», застосовується термін 

«повноваження». При цьому зазначено, що визначені у п. 15 цієї статті 

прокурори “діють у межах повноважень, визначених цим Кодексом”. Із 

буквального тлумачення цього положення можна дійти висновку, що КПК 

України закріплює та визначає саме повноваження прокурора.  Так само, у ч. 2 

ст. 36 КПК України вказано, що прокурор “уповноважений”, тобто п.п. 1-21 ч. 

2 ст. 36 КПК України визначають саме його повноваження [113]. У ст. ст. 9, 11, 

13 та ін. закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. також 

використовується термін «повноваження» [181]. 

Разом з тим, стаття 25 КПК України, визначаючи сутність принципу 

публічності, закріплює положення, відповідно до якого прокурор, слідчий 

зобов’язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в 

кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального 

правопорушення. Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що 

термін «повноваження» є більш вживаним, ніж термін «компетенція». 

 Загальновизнаною є думка, що повноваження прокурора у досудовому 

кримінальному провадженні мають владно-розпорядчий або імперативний 

характер. Наголошується, що їх характер зумовлений специфікою 

кримінально-процесуальної діяльності відповідних органів, які з метою 

швидкого і повного розкриття та розслідування злочинів нерідко застосовують 

заходи процесуального примусу, обмежують конституційні права особи [183, c. 
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166]. 

Можна вважати, що характер цих повноважень, функціональна 

спрямованість діяльності прокурора, в межах якої вони реалізуються, є 

взаємозалежними. При цьому необхідно виходити з того, що ці повноваження 

прокурора породжують обов’язкові до виконання процесуальні обов’язки 

інших учасників кримінального процесу і характеризують цю діяльність 

прокурора в досудовому провадженні як процесуальне керівництво досудовим 

розслідуванням. Отже, висновок про їх владно-розпорядчу спрямованість 

може бути зроблений на підставі того, що за допомогою цих повноважень 

прокурор здійснює процесуальне керівництво. І навпаки – з огляду на 

необхідність здійснення процесуального керівництва, повноваження 

прокурора у досудовому розслідуванні набувають владно-розпорядчого 

характеру. Отже, владні повноваження є складовим елементом кримінальної 

процесуальної компетенції. Вказані кримінально-процесуальні категорії тісно 

пов’язані та співвідносяться між собою як одиничне та загальне. 

Водночас у КПК України немає чіткого розмежування повноважень 

прокурора відповідно до процесуального керівництва та суто прокурорського 

нагляду. Деякі науковці та працівники прокуратури вважають, що немає 

необхідності у поділі повноважень прокурора, встановлених ст. 36 КПК 

України, на суто наглядові й такі, що призначені для процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням, посилаючись на універсальний 

характер цих повноважень, які в одному випадку можуть  виконуватися при 

здійсненні нагляду за додержанням законів, а в іншому –  при реалізації 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням.  

Інші ж працівники прокуратури та науковці стверджують про 

неможливість розмежування прокурорського нагляду і процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням. Вважаємо, що така думка виникла 

через недостатню наукову розробленість питання сутності процесуального 

керівництва та його співвідношення з прокурорським наглядом та досить 

невеликий досвід застосування практичними працівниками норм КПК України 
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2012 р. Тому, на нашу думку, в КПК України повинні бути чітко визначені 

повноваження прокурора на стадії досудового розслідування при здійсненні 

ним прокурорського нагляду та процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням. Водночас, ми не виключаємо можливості й доцільності того, 

що окремі повноваження прокурора можуть перетинатися як під час 

здійснення ним процесуального керівництва, так і прокурорського нагляду, 

проте це повинно бути чітко відображено в КПК України, що унеможливить 

прояви неоднозначного трактування процесуальних норм та можливі 

зловживання учасників кримінального процесу своїми повноваженнями. 

На сьогодні в науковій процесуальній літературі представлені поодинокі 

праці, присвячені дослідженню повноважень прокурора у досудовому 

розслідуванні. Так, наприклад, Ю. Коробко, слушно зазначаючи про те, що 

спектр повноважень прокурора у досудовому кримінальному провадженні є 

широким, поділяє їх залежно від процесуальної спрямованості на 

повноваження, пов’язані із:  

1) початком досудового розслідування: право прокурора безпосередньо 

приймати заяви чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення; 

вносити відповідні відомості до ЄРДР; особисто починати досудове 

розслідування за наявності для того відповідних підстав (ст. 25, п. 1 ч. 2 ст. 36, 

ч. 1 ст. 214 КПК України); у разі внесення відомостей до Реєстру 

безпосередньо прокурором, він зобов’язаний невідкладно, але не пізніше 

наступного дня, з дотриманням правил підслідності передати наявні у нього 

матеріали до органу досудового розслідування та доручити проведення 

досудового розслідування (п. 3 ч. 2 ст. 36, ч. 7 ст. 214 КПК України);  

2) забезпеченням законності досудового розслідування: повноваження 

прокурора забезпечувати виконання вимог закону щодо додержання розумних 

строків під час досудового розслідування (ч. 1-3 ст. 28, ч. 2 ст. 114 КПК 

України); право мати повний доступ до матеріалів, документів та інших 

відомостей, що стосуються досудового розслідування (п. 2 ч. 2 ст. 36 КПК 

України); заявити самовідвід у випадках, передбачених законом (ст. 77 КПК 
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України); скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих (п. 7 ч. 2 

ст. 36 КПК України); ініціювати перед керівником органу досудового 

розслідування питання про відсторонення слідчого від проведення досудового 

розслідування та призначення іншого слідчого (пункт 8 ч. 2 ст. 36 КПК 

України); погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до 

слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 

(розшукових) дій, інших процесуальних дій у випадках, передбачених КПК 

України, чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання (п. 10 ч. 2 ст. 

36 КПК України); забороняти проведення або припиняти подальше 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій (ч. 3 ст. 246 КПК України); 

відмовляти у затвердженні обвинувального акта, клопотань про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру, вносити зміни до 

складеного слідчим обвинувального акта чи зазначених клопотань (п. 13 ч. 2 

ст. 36 КПК України) тощо;  

3) участю у здійсненні досудового розслідування: збирати докази у 

порядку, передбаченому законом (ч. 2 ст. 22,ч. 1-2 ст. 93 КПК України); 

доручати органу досудового розслідування проведення досудового 

розслідування (п. 3 ч. 2 ст. 36 КПК України); доручати слідчому, органу 

досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк 

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

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

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

процесуальні дії (пункт 4 ч. 2 ст. 36 КПК України); доручати проведення 

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

оперативним підрозділам (п. 5 ч. 2 ст. 36 КПК України); приймати 

процесуальні рішення, у т. ч. щодо визначення підслідності, закриття 

кримінального провадження, продовження строків досудового розслідування у 

випадках та за наявності підстав, передбачених КПК України (п. 9 ч. 2 ст. 36, ч. 

5 ст. 216, ч. 5 ст. 217, ч.ч. 1, 3 ст. 110 КПК України); звертатися до суду із 

клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності (п. 14 ч. 
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2 ст. 36 КПК України) та ін.;  

4) захистом інтересів громадян та держави: прокурор уповноважений 

пред’являти цивільний позов у кримінальному провадженні в інтересах 

держави та громадян, які через недосягнення повноліття, недієздатність або 

обмежену дієздатність неспроможні самостійно захистити свої права, у 

порядку, встановленому КПК України (п. 12 ч. 2 ст. 36 КПК України); 

розглядати скарги на постанову слідчого про закриття кримінального 

провадження (ст. 284 КПК України), недотримання розумних строків слідчим, 

прокурором під час досудового розслідування (ст. 308 КПК України), скарги 

слідчого на будь-які рішення, дії чи бездіяльність прокурора, прийняті або 

вчинені у відповідному досудовому провадженні, крім випадків, передбачених 

КПК України (ст. ст. 311-313 КПК України);  

5) завершенням досудового розслідування: 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 примусових 

заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового 

розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування; 

право прокурора направити запит стороні обвинувачення для надання доступу 

та можливості скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові 

докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до 

житла чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під 

контролем сторони захисту, якщо сторона захисту має намір використати 

відомості, що містяться в них, як докази у суді (ст. 290 КПК України);  

6) формуванням державного обвинувачення: передбачають реалізацію 

таких прав, як затверджувати складений слідчим обвинувальний акт, вносити 

до нього зміни, самостійно складати обвинувальний акт (п. 13 ч. 2 ст. 36 КПК 

України); надавати під розписку копію обвинувального акта та реєстру 
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матеріалів досудового розслідування підозрюваному, його захиснику, 

законному представнику, захиснику (ст. 293 КПК України); звертатися до суду 

з обвинувальним актом (п. 14 ч. 2 ст. 36 КПК України);  

7) здійсненням міжнародного співробітництва: погоджувати запит 

органу досудового розслідування про міжнародну правову допомогу, 

передання кримінального провадження або самостійно звертатися з таким 

клопотанням (п. 16 ч. 2 ст. 36 КПК України); доручати органу досудового 

розслідування виконання запиту (доручення) компетентного органу іноземної 

держави про міжнародну правову допомогу або перейняття кримінального 

провадження, перевіряти повноту і законність проведення процесуальних дій, 

а також повноту, всебічність та об’єктивність розслідування у перейнятому 

кримінальному провадженні; перевіряти перед направленням прокуророві 

вищого рівня документи органу досудового розслідування про видачу особи 

(екстрадицію), повертати їх відповідному органу з письмовими вказівками, 

якщо такі документи необґрунтовані або не відповідають вимогам 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, чи законів України (п. 17 ч. 2 ст. 36 КПК України); 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 (п. 18 ч. 2 ст. 36 КПК України);  

8) ініціюванням і організацією особливих порядків досудового 

розслідування: право звернутись до слідчого судді з клопотанням про 

здійснення спеціального досудового розслідування (ст. 297-2 КПК України); 

 9) участю у судових засіданнях під час досудового розслідування: допит 

свідка у судовому засіданні в порядку ст. 225 КПК України; участь у розгляді 

слідчим суддею клопотань слідчого, прокурора; участь у розгляді слідчим 

суддею скарг на рішення, дії або бездіяльність слідчого, прокурора під час 

досудового розслідування (ч. 3 ст. 306 КПК України);  

10) оскарженням ухвали слідчого судді під час досудового 
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розслідування: право прокурора на пред’явлення апеляційних скарг на ухвали 

слідчого судді, визначені у ст. 309 КПК України [94, c. 42-45]. 

Залежно від етапів досудового розслідування автор виділяє такі види 

процесуальних повноважень прокурора:  

1) процесуальні повноваження прокурора на початковому етапі 

кримінального провадження. Починаються з моменту внесення відомостей про 

кримінальне правопорушення до ЄРДР. На цьому етапі прокурор зобов’язаний 

забезпечити виконання вимог ст. 214 КПК України, передусім стосовно 

порядку внесення даних до ЄРДР, строків цих дій, повноти відомостей, 

визначення підслідності та ін.;  

2) процесуальні повноваження прокурора на етапі проведення слідчих 

(розшукових) та інших процесуальних дій: прокурор покликаний забезпечити 

правильність тактики і методики розслідування кримінальних правопорушень, 

планування слідчих дій, дотримання встановлених законом строків, а також 

неухильне додержання прав та законних інтересів учасників кримінального 

провадження;  

3) процесуальні повноваження прокурора на етапі повідомлення про 

підозру: прокурор забезпечує своєчасність повідомлення про підозру, 

додержання вимог закону щодо змісту повідомлення про підозру, зміни 

повідомлення про підозру, забезпечення прав підозрюваного та ін.;  

4) процесуальні повноваження прокурора на етапі закінчення досудового 

розслідування: здійснюються в одній із форм, передбачених ч. 2 ст. 283 КПК 

України, а саме: закриття кримінального провадження; направлення до суду 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності. На вказаному етапі прокурор також повинен 

забезпечити відкриття матеріалів досудового розслідування відповідно до ст. 

290 КПК України та вжити заходів, направлених на ознайомлення з 

матеріалами, зібраними стороною захисту. 

Залежно від характеру діяльності прокурора у досудовому 
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кримінальному провадженні процесуальні повноваження прокурора можна 

поділити на:  

1) перевірочні (витребування та вивчення матеріалів кримінального 

провадження);  

2) повноваження щодо реагування (внесення вказівок, доручень, 

ініціювання дисциплінарної відповідальності слідчого, його заміни);  

3) погоджувальні повноваження (погодження клопотань слідчого);  

4) організаційні (організація прокурором досудового розслідування). 

Залежно від суб’єкта, який здійснює повноваження у досудовому 

кримінальному провадженні, їх доцільно поділити на:  

1) універсальні (здійснюються прокурорами загальної ланки);  

2) спеціальні (здійснюються військовими прокурорами та прокурорами 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) [94, c. 45-46]. 

На наш погляд, наведена класифікація повноважень прокурора у 

досудовому розслідуванні заслуговує на схвалення, проте й не позбавлена 

певних недоліків. Зокрема, на наш погляд, всі повноваження прокурора є 

такими, що направлені на забезпечення законності досудового розслідування, 

тому виділяти їх в окрему групу не є доцільним. Також, на наш погляд, 

класифікуючи повноваження прокурора в залежності від етапів досудового 

розслідування, необхідно було виокремити не лише повноваження на 

початковому, але й на подальшому етапі досудового розслідування, а також 

зазначити умовні межі цих етапів. 

Н. В. Марчук пропонує виділити з усього масиву повноважень прокурора, 

закріплених у ч. 2 ст. 36 КПК України лише ті, що стосуються здійснення 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням і реалізуються у 

досудовому кримінальному провадженні (визначені п.п. 1-13 ч. 2 ст. 36 КПК 

України) та класифікувати їх в залежності від спрямованості на такі групи: 

- забезпечення режиму процедурності кримінального провадження. Це 

полягає у повноваженнях прокурора погоджувати або відмовляти у 

погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих 
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(розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних 

дій у випадках, передбачених КПК, чи самостійно подавати слідчому судді 

такі клопотання (п. 10 ч. 2 ст. 36 КПК); затверджувати чи відмовляти у 

затвердженні обвинувального акта, клопотань про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру, вносити зміни до складеного 

слідчим обвинувального акта чи зазначених клопотань, самостійно складати 

обвинувальний акт чи зазначені клопотання (п. 13 ч. 2 ст. 36 КПК); 

- забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового 

розслідування. Вказана група повноважень є найбільш широкою, і до їх числа 

можна віднести: доручати органу досудового розслідування проведення 

досудового розслідування (п. 3 ч. 2 ст. 36); доручати слідчому, органу 

досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк 

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

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

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

процесуальні дії в порядку, визначеному КПК (п. 4 ч. 2 ст. 36); доручати 

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

відповідним оперативним підрозділам (п. 5 ч. 2 ст. 36); призначати ревізії та 

перевірки у порядку, визначеному законом (п. 6 ч. 2 ст. 36) та ін.; 

- виявлення порушень закону під час досудового розслідування. Вказана 

діяльність здійснюється прокурором різними засобами, передусім, за 

допомогою реалізації права мати повний доступ до матеріалів, документів та 

інших відомостей, що стосуються досудового розслідування (п. 2 ч. 2 ст. 36 

нового КПК); 

- реагування на виявлені порушення. Для цього прокурор використовує 

такі повноваження, як: право скасовувати незаконні та необґрунтовані 

постанови слідчих (п. 7 ч. 2 ст. 36), ініціювати перед керівником органу 

досудового розслідування питання про відсторонення слідчого від проведення 

досудового розслідування та призначення іншого слідчого (п. 8 ч. 2 ст. 36) 

[143, c. 170-172]. 
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На наш погляд, така класифікація є  найбільш доцільною й практично 

значимою, так само, як і класифікація повноважень прокурора-процесуального 

керівника досудовим розслідуванням в залежності від етапів досудового 

розслідування: на початковому етапі досудового розслідування (від внесення 

відповідних відомостей до ЄРДР до повідомлення особі про підозру) та на 

подальшому етапі досудового розслідування (від повідомлення особі про 

підозру до закінчення досудового розслідування). При цьому в залежності від 

особливостей злочину, що розслідується, тобто в залежності від його 

криміналістичної характеристики, визначаються особливості та зміст 

повноважень  прокурора – процесуального керівника на кожному зазначеному 

етапі досудового розслідування. 

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що процесуальне керівництво 

досудовим розслідуванням повинно розглядатися як одна із форм нагляду 

прокурора за забезпеченням додержання законів органами, які проводять 

оперативно-розшукову діяльність й досудове розслідування (дізнання й 

досудове слідство), яка реалізується в межах досудового розслідування та 

являє собою  процесуальну та організаційно-тактичну діяльність прокурора – 

процесуального керівника, направлену на вирішення завдань кримінального 

провадження в межах досудового розслідування.  

Необхідно також розмежовувати повноваження прокурора зі здійснення 

прокурорського нагляду (вищестоящими прокурорами) і повноваження зі 

здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокурора-

процесуального керівника.  

 

1.2. Мета та завдання процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням 

 

Як було визначено нами у попередньому підрозділі дисертації, 

процесуальне керівництво досудовим розслідуванням повинно розглядатися як 

одна із форм нагляду прокурора за забезпеченням додержання законів 
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органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність й досудове 

розслідування (дізнання й досудове слідство), яка реалізується в межах 

досудового розслідування та являє собою процесуальну та організаційно-

тактичну діяльність прокурора – процесуального керівника, направлену на 

вирішення завдань кримінального провадження в межах досудового 

розслідування.  

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, як і будь-який 

інший вид людської діяльності, є змістовним процесом і складається з окремих 

відносно самостійних елементів, що перебувають між собою в певному 

взаємозв’язку та взаємозалежності. У науковій літературі висловлюються 

точки зору, відповідно до яких діяльність включає в себе такі елементи: мету, 

засіб і результат [220, c. 86-94, 123-130], або мету, засіб, результат і сам процес 

діяльності [241, c. 268], або мету, засіб, результат і форму самого процесу 

діяльності [119, c. 22], або об’єкт, суб’єкт, мету й очікуваний результат, а 

також засоби, методи та способи діяльності [22, c. 145], або суб’єктів, 

учасників, юридичні дії й операції, засоби і способи їх здійснення, результати 

дій [77, c. 52], або мету, завдання, цілі, суб’єктів і об’єктів, принципи, функції 

та напрями [248, c. 137] і т. ін.  

М. А. Погорецький, виходячи із загальнонаукових засад діяльності та 

критично оцінюючи представлені та інші точки зору щодо визначення її 

структурних елементів, вважає за доцільне виділити внутрішні структурні 

елементи діяльності, якими, на погляд науковця, є: мета, завдання, дії, та 

суб’єкти, а також зовнішні елементи діяльності – стадії, етапи, організаційно-

правові форми (види проваджень), що є їх складовими і утворюють цілісні 

діяльнісні системи [170, c. 153-154]. 

Як бачимо, більшість дослідників вважають, що завдання будь-якого 

виду діяльності є внутрішньою складовою, невід’ємним елементом цієї 

діяльності як цілісної системи. Завдання будь-якого виду діяльності 

невід’ємно пов’язані з метою цієї діяльності. 

У філософській та психологічній літературі «мета» визначається як:  
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- один з елементів поведінки, свідомої діяльності людини, що харак-

теризує передбачення в її мисленні результату діяльності та шляху його 

отримання за допомогою відповідних засобів [224, c. 731];  

- як ідеальний, насамперед, визначений результат людської 

діяльності, спрямований на перетворення дійсності відповідно до усвідомленої 

людиною потреби, що є безпосереднім внутрішнім спонукальним мотивом 

людської діяльності [225, c. 756];  

- як вища форма інтеграції окремих людських дій, зусиль у складі 

культурних цінностей, у межах яких вони набувають свого змісту 

і призначення [97, c. 357];  

- як усвідомлений образ результату, що передбачається, на 

досягнення якого спрямована дія людини [163, c. 440]; як ідеально витриманий 

результат майбутніх дій [36, c. 34] та ін. 

Завдання визначається як те, що хочуть здійснити [42, c. 284]; те, що 

вимагає виконання, вирішення» [214, c. 203]; питання для вирішення [60, c. 

572]; необхідність для суб’єкта здійснити в майбутньому певну діяльність 

[225, c. 196]. На наш погляд, саме для досягнення поставленої мети 

визначаються та вирішуються певні завдання, іншими словами, завдання 

конкретизують мету діяльності. 

Слід звернути увагу на те, що в чинному КПК України та інших 

законодавчих актах, ані мета, ані завдання процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням не визначені. Разом з тим, їх теоретичне та 

законодавче визначення є необхідним критерієм для визначення ефективності 

цього виду діяльності, для визначення досягнення мети процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням шляхом вирішення поставлених перед 

цим видом діяльності завдань. 

Оскільки мета й завдання процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням обумовлюються метою та завданнями як кримінального 

процесу, так і  метою прокурорського нагляду,  то вони мають бути також 

одночасно підпорядковані останнім.  
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Мета кримінального процесу нормативно не закріплена, що більшість 

правників оцінюють як недолік цієї галузі законодавства. М. А. Погорецький, 

досліджуючи співвідношення мети та завдань кримінального процесу й ОРД 

писав, що мета й завдання кримінального процесу є категоріями соціально-

правовими, оскільки від них залежить спрямованість заходів суспільства та 

держави в боротьбі зі злочинністю, захист прав та законних інтересів людини, 

забезпечення безпеки суспільства та держави від злочинних посягань, 

обмеження державного втручання в права, свободи та законні інтереси особи. 

Мета визначає зміст кримінального судочинства і є як орієнтиром, чого 

повинні прагнути суб’єкти кримінального процесу, так й імперативом, що 

вимагає від них свого втілення. Мета може бути досягнута лише через 

реалізацію завдань цього виду діяльності як певних обов’язкових умов [170, 

c. 154].  

Традиційно в науковій літературі в якості мети кримінального процесу 

визначають досягнення істини [20, c. 107-119]. Також метою кримінального 

процесу називають правильне вирішення питання про кримінальну 

відповідальність [221, c. 14]. Окремі зарубіжні фахівці вважають, що 

генеральною метою кримінального процесу є встановлення точної судової 

процедури, забезпечення узгодженості з встановленими законом стандартами 

[249, c. 8]. Висловлюється думка, що метою кримінального процесу є 

вирішення соціального конфлікту [85, c. 30]. 

Заслуговує на підтримку й розвиток положення про те, що визначення 

мети кримінального процесу має враховувати, що ця категорія повинна 

виконувати багато в чому роль «морального імперативу» [162, c. 31] для 

органу дізнання, слідчого, прокурора чи суду. Виходячи з цього положення та 

керуючись тим, що відповідно до ст. 1 Конституції Україна є правовою 

державою, концепція якої передбачає надання особі свободи визначати 

небезпеку для неї того чи іншого злочинного посягання, істотність завданої 

шкоди та одержувати у зв’язку з цим компенсацію і обирати способи 

вирішення соціально-правового конфлікту, що виник у результаті вчинення на 
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неї кримінальних посягань, то саме це, а не факт, яким чином держава 

захистила найважливіший публічний інтерес, але без урахування її особистих 

інтересів, повинно бути таким «моральним імперативом» при встановленні 

істини й вирішенні на її ґрунті соціально-правового конфлікту, що виник у 

зв’язку із завданням вчиненим злочином шкоди особі, суспільству і державі. 

Досягнення істини як мета кримінального процесу є відповідністю 

висновків у кримінальній справі фактичним обставинам вчиненого злочину, 

оскільки не можна намагатися вирішувати соціальний конфлікт з приводу того 

чи іншого факту, не знаючи суті самого факту. У зв’язку з цим слід зазначити, 

що сутність концепції істини, наприклад, у німецькому кримінальному 

процесі, полягає в запереченні можливості досягнення у справі об’єктивної 

істини. Все, на що здатний суддя, – це, виходячи з самої природи людського 

пізнання, прагнути відшукати суб’єктивну істину, яка іменується «судовою 

істиною», «юридичною доведеністю» [59, c. 419], саме з таких позицій 

виходили і наші попередники – процесуалісти ХІХ ст. В. І. Случевський, 

І. Я. Фойницький та ін. [226, c. 164; 202, c. 397]. Такий підхід, на наш погляд, 

відповідає сутності кримінального процесу й законам пізнання. 

Встановлення істини як мети кримінального процесу має практичне 

значення, оскільки орієнтує суб’єктів, що ведуть кримінальний процес (орган 

дізнання, слідчого, прокурора й суд) та підрозділи, що здійснюють ОРД, у 

межах їх повноважень на повне дослідження всіх обставин, пов’язаних зі 

злочином. Вирішення соціально-правового конфлікту, що виник у зв’язку із 

завданою злочином шкодою особі, як мета кримінального процесу 

націлюватиме органи обвинувачення та суд не на притягнення за будь-яку ціну 

до кримінальної відповідальності особи, що вчинила злочин, а на вирішення 

соціально-правового конфлікту, який виник у результаті вчинення злочину, на 

досягнення своєрідного компромісу між публічними та приватними 

інтересами, де в першу чергу повинні бути забезпечені інтереси потерпілого 

від злочину – конкретної людини, яка як сама, так і її життя і здоров’я, честь і 
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гідність, недоторканність і безпека відповідно до ст. 3 Конституції України є 

найвищою соціальною цінністю в державі. 

Водночас слід враховувати, що злочинні посягання об’єктивно 

спрямовані не лише проти окремої особи. Нерідко об’єктами цих посягань 

є охоронювані кримінальним законом правовідносини і в інших суспільних 

та державних сферах. Тому при визначенні мети та завдань кримінального 

процесу ця обставина також повинна бути врахована. 

Отже, метою кримінального процесу повинно бути вирішення со-

ціально-правового конфлікту, що виник у зв’язку із завданням злочином 

шкоди особі, суспільству та державі, на підставі достовірних фактичних даних, 

встановлених уповноваженими на провадження у кримінальній справі 

особами. Закріплення такої мети в чинному КПК України запровадить 

пріоритет інтересів особи над публічними інтересами, що відповідає засадам 

розбудови правової держави і громадянського суспільства, де конкретна 

людина є найвищою соціальною цінністю. 

На відміну від мети кримінального процесу, чинний КПК України 

нормативно закріплює його завдання. Так, у ст. 2 законодавець зазначив, що 

завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та 

держави від кримінальних правопорушень, охорону прав, свобод та законних 

інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення 

швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з 

тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий 

до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був 

обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана 

необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника 

кримінального провадження була застосована належна правова процедура. На 

наш погляд, у розумінні ч. 2 КПК України, визначені законодавцем завдання 

кримінального провадження є так само завданнями кримінального 

судочинства. 

Завданнями досудового розслідування, що традиційно визначається як 
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стадія кримінального процесу, є:  

- захист особи, суспільства та держави від кримінальних 

правопорушень; 

-  охорона прав, свобод та законних інтересів учасників 

кримінального провадження;  

- забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування 

кримінальних правопорушень (злочинів – у формі досудового слідства, 

кримінальних проступків – у формі дізнання); 

-   забезпечення відшкодування фізичним і юридичним особам 

шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями; виявлення причин і 

умов, які сприяють учиненню кримінальних правопорушень, і вжиття через 

відповідні органи заходів щодо їх усунення та інші завдання, встановлені 

законодавством України [177]. 

Для правильного формулювання та однозначного розуміння як 

науковцями, так і практиками мети та завдань процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням, на наш погляд, необхідно також дослідити 

нормативні та наукові визначення мети та завдань прокурорського нагляду, 

оскільки ми визначаємо процесуальне керівництво досудовим розслідуванням 

її формою. 

Так, у Законі України “Про прокуратуру” від 14 жовтня 2014 року 

завдання діяльності органів прокуратури не визначаються. Лише у статті 1 

Закону вказано, що Прокуратура України здійснює встановлені Конституцією 

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

суспільства і держави [181]. Цікаво зауважити, що у Законі України “Про 

прокуратуру” від 5 листопада 1991 року, а саме у статті 4, було зазначено, що 

діяльність органів прокуратури спрямована на всемірне утвердження 

верховенства закону, зміцнення правопорядку, і має своїм завданням захист 

від неправомірних посягань:  

1) закріплених Конституцією України незалежності республіки, 

суспільного та державного ладу, політичної та економічної систем, прав 
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національних груп і територіальних утворень;  

2) гарантованих Конституцією, іншими законами України та 

міжнародними правовими актами соціально-економічних, політичних, 

особистих прав і свобод людини та громадянина;  

3) основ демократичного устрою державної влади, правового статусу 

місцевих рад, органів самоорганізації населення [180]. 

На думку Ю. М. Грошевого, діяльність прокуратури націлена на те, щоб 

піднаглядні органи діяли на підставі законності, забезпечували у відповідності 

з наданими їм правами та покладеними обов’язками охорону правопорядку, 

інтересів суспільства, прав і свобод громадян; має чітку попереджувально-

виховну спрямованість; передбачає вжиття заходів до своєчасного виявлення 

та усунення будь-яких порушень закону, від кого б ці порушення не виходили, 

до відновлення порушених прав та притягнення винних до встановленої 

відповідальності [57, c. 23]. 

Автори академічного курсу “Прокурорський нагляд в Україні” 

зазначають, що мета прокурорського нагляду – результат, на досягнення якого 

спрямована уся діяльність прокуратури через реалізацію її функцій. 

Відповідно до Закону “Про прокуратуру” діяльність прокуратури спрямована 

на повне утвердження верховенства закону і зміцнення правопорядку. Отже, 

мета прокурорського нагляду передбачає:  

1) забезпечення верховенства закону як режиму відповідності 

суспільних відносин законам, який утворюється результаті їхнього 

неухильного виконання всіма суб’єктами права;  

2) зміцнення правопорядку як стану упорядкованості, організованості 

суспільних відносин, який складається за умов законності [182, c. 8]. 

Завдання прокурорського нагляду науковці умовно поділяють на 

загальні, спеціальні й окремі. Названі види завдань перебувають у ієрархічній 

залежності й підпорядкуванні. Вирішення окремих завдань забезпечує 

реалізацію спеціальних, а реалізація спеціальних завдань підпорядкована 

вирішенню загальних завдань. 



 
53 

Загальні завдання прокурорського нагляду, на думку науковців, 

випливають з Конституції України, міжнародних договорів і безпосередньо 

закріплені в Законі України “Про прокуратуру” (статті 4 Закону в ред. 1991 

року – прим. наша). 

Спеціальні завдання прокурорського нагляду випливають із загальних і 

визначаються функціями прокуратури. Так, нагляд за додержанням законів 

органами, які проводять оперативно- розшукову діяльність, дізнання, досудове 

слідство, має своїм завданням сприяти:  

1) розкриттю злочинів, захисту особи, її прав, свобод, власності, прав 

підприємств, установ, організацій від злочинних посягань;  

2) виконанню вимог закону про невідворотність відповідальності за 

вчинений злочин; 

3) запобіганню незаконному притягненню особи до кримінальної 

відповідальності; 

4) здійсненню заходів щодо запобігання злочинам, усунення причин і 

умов, що сприяють їхньому вчиненню. 

Вирішення загальних і спеціальних завдань прокурорського нагляду 

здійснюється у процесі безпосередньої діяльності прокурора  шляхом 

застосування правових засобів прокурорської діяльності. В ході застосування 

цих засобів прокурор ставить перед собою конкретні (окремі) завдання й 

вирішує їх. Серед таких окремих завдань, наприклад, можуть бути наведені 

такі: отримання повної інформації про порушення конкретного закону, 

витребовування правових актів для перевірки їх відповідності конкретному 

закону або отримання незаконного акта в найкоротші терміни після його 

видання [182, c. 8-9]. 

Розглянувши основні наукові підходи щодо визначення мети й завдань 

кримінального процесу, досудового розслідування кримінальних проваджень 

та прокурорського нагляду, перейдемо до розгляду питання визначення мети й 

завдань процесуального керівництва досудовим розслідуванням. 

Так, в науковій літературі зазначається, що прокурорське процесуальне 
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керівництво досудовим розслідуванням спрямоване на забезпечення 

швидкого, повного, усебічного та неупередженого розслідування – 

дослідження усіх обставин учиненого кримінального правопорушення для 

надання зібраним доказам належної правової оцінки, що вказує на 

функціональний характер вказаної прокурорської діяльності. Відстоюючи 

позицію, відповідно до якої процесуальне керівництво є самостійним 

напрямом прокурорської діяльності, науковці наголошують на тому, що якщо 

виконання прокурором функції нагляду за додержанням законів спрямоване на 

забезпечення законності всього досудового розслідування, то виконання ним 

функції процесуального керівництва спрямоване лише на забезпечення 

швидкого, повного, усебічного та неупередженого розслідування 

кримінального правопорушення владними суб’єктами процесу, котрі діють 

уже в межах забезпеченого прокурором режиму законності [186, c. 279]. З 

цього можемо зробити висновок, що вищевказані автори метою 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням визначають 

забезпечення швидкого, повного, усебічного та неупередженого розслідування 

кримінального правопорушення владними суб’єктами процесу.  

Л. Нестерчук вважає, що хоча у Наказі Генерального прокурора України 

№4гн термін “завдання” прямо не вживається, проте, виходячи  з  

імперативних настанов, що містяться в п.п. 1.1.-1.4., можна зробити висновок 

про зміст завдань прокурорам [155, c. 231].   

Вищевказані положення Наказу №4гн містять наступні приписи: “1. 

Першому заступнику та заступникам Генерального прокурора України, 

керівникам прокуратур усіх рівнів і галузевих підрозділів апаратів, 

прокурорам – процесуальним керівникам досудового розслідування 

забезпечити:  

1.1. Єдину систему організації нагляду за додержанням законів усіма 

органами досудового розслідування, підтримання державного обвинувачення, 

оскарження незаконних судових рішень, здійснення інших повноважень з цих 

питань.  
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1.2. Безумовне реагування на виявлені порушення закону з часу 

надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення до 

прийняття остаточного рішення у провадженні.  

1.3. Швидке, всебічне, повне та неупереджене розслідування 

кримінальних правопорушень, обов'язкову участь прокурорів –  

процесуальних керівників досудового розслідування в їх судовому розгляді (у 

визначених законом випадках), поновлення порушених прав, свобод і 

законних інтересів учасників кримінального провадження.  

1.4. Своєчасне вжиття заходів до усунення причин та умов, які сприяли 

вчиненню кримінального правопорушення, відшкодування завданої ним 

шкоди фізичним та юридичним особам, державним і комунальним інтересам, 

розшуку майна, яке стало предметом злочинного посягання” [178]. 

Окрім цього, вказаний наказ містить й п. 1.5. наступного змісту: 

“Пред'явлення процесуальними керівниками цивільних позовів у 

кримінальному провадженні в установлених законом випадках” [178], що 

дослідниця не відносить до завдань процесуального керівництва. 

А. Дворник, здійснюючи дослідження цього питання, зазначає, що 

окремого законодавчого закріплення потребує таке завдання, як “забезпечення 

своєчасного висунення та обґрунтування підозри за наявності відповідних 

підстав”. На думку автора, це пов’язано з тим, що в умовах нетривалої 

практики дії КПК України формується тенденція до накопичення значної 

кількості кримінальних проваджень, що зареєстровані  та мають у Єдиному 

реєстрі досудових розслідувань статус “У провадженні”, але процесуальні дії у 

яких майже не проводяться. Отже, необхідність виконання окресленого 

завдання орієнтуватиме прокурорів на активізацію роботи органів досудового 

розслідування в цих провадженнях [62, c. 109].  

Л. Нестерчук підсумовує, що завданнями прокурора в кримінальному 

провадженні є такі: захист особи, суспільства та держави від кримінальних 

правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників 

кримінального провадження; забезпечення виконання вимог закону під час 
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приймання, реєстрації, розгляду й вирішення в органах досудового 

розслідування заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, своєчасне 

внесення щодо них відомостей до ЄРДР; забезпечення швидкого, усебічного, 

повного та неупередженого досудового розслідування кримінальних 

правопорушень; забезпечення своєчасного висунення й обґрунтування підозри 

за наявності відповідних підстав; ужиття належних заходів до усунення 

причин та умов, які сприяли вчиненню кримінального правопорушення, 

відшкодування завданої ним шкоди фізичним і юридичним особам, державним 

і комунальним інтересам [155, c. 231]. 

Отже, результати системного аналізу викладених та інших точок зору 

вчених та практиків, а також відповідних положень чинного кримінального 

процесуального законодавства в частині, що регулює діяльність прокурора – 

процесуального керівника досудовим розслідуванням, дають підстави для 

висновку про те, що метою процесуального керівництва як форми нагляду за 

додержанням законів під час проведення досудового розслідування є 

забезпечення виконання вимог закону в ході швидкого, повного та 

неупередженого досудового розслідування кримінальних правопорушень. 

Завданнями процесуального керівництва досудовим розслідуванням, 

реалізація яких забезпечує досягнення поставленої мети, є такі:  

- охорона прав, свобод та законних інтересів учасників 

кримінального провадження;  

- забезпечення своєчасного їх відновлення у разі незаконного 

порушення; 

- забезпечення виконання вимог закону під час здійснення 

відповідних процесуальних дій у досудовому розслідуванні;  

- забезпечення своєчасного висунення й обґрунтування підозри за 

наявності відповідних підстав;  

- вжиття належних заходів до усунення причин та умов, які сприяли 

вчиненню кримінального правопорушення. 

Вказані завдання процесуального керівництва досудовим 
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розслідуванням реалізуються з використанням повноважень, передбачених 

п.п. 1-14, 16-21 ч. 2 ст. 36 КПК України.  

На наш погляд, п. 15 ч. 2 ст. 36 КПК України, що передбачає 

повноваження прокурора підтримувати державне обвинувачення в суді, 

відмовлятися від підтримання державного обвинувачення, змінювати його або 

висувати додаткове обвинувачення у порядку, передбаченому чинним КПК 

України, необхідно виключити з ч. 2 ст. 36 КПК України, оскільки вказана 

діяльність прокурора здійснюється на судових стадіях кримінального процесу, 

а отже, не охоплюється діяльністю з процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням – це одна із форм 

нагляду прокурора за забезпеченням додержання законів органами, які 

проводять оперативно-розшукову діяльність й досудове розслідування 

(дізнання й досудове слідство), яка реалізується в межах досудового 

розслідування та являє собою процесуальну та організаційно-тактичну 

діяльність прокурора – процесуального керівника, направлену на вирішення 

завдань кримінального провадження в межах досудового розслідування.  

Систему правових засад прокурорського нагляду, однією із форм якого є 

процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, становлять Конституція 

України; Закон України «Про прокуратуру», норми інших законів та 

нормативно-правових актів, у тому числі норми міжнародних договорів 

України. Безпосередньо процесуальне керівництво досудовим розслідуванням 

передбачене чинним КПК України, Концепцією реформування кримінальної 

юстиції України, затвердженою Указом Президента України від 8 квітня 2008 

року №311/2008, Наказом Генерального прокурора України №4гн від 19 

грудня 2012 року та ін. 
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Повноваження прокурора-процесуального керівника передбачені п.п. 1-

14, 16-21 ч. 2 ст. 36 КПК України та конкретизовані у відомчих нормативно-

правових актах прокуратури України. Їх доцільно класифікувати в залежності 

від періодизації досудового розслідування на повноваження, пов’язані із: 

початком досудового розслідування; початковим етапом досудового 

розслідування (до моменту встановлення особи злочинця); повідомленням 

особі про підозру; подальшим етапом досудового розслідування; заключним 

етапом досудового розслідування. При цьому класифіковані повноваження 

прокурора-процесуального керівника не є дихотомічними. 

Метою процесуального керівництва як форми нагляду за додержанням 

законів під час проведення досудового розслідування є забезпечення 

виконання вимог закону в ході швидкого, повного та неупередженого 

досудового розслідування кримінальних правопорушень. 

Завданнями процесуального керівництва досудовим розслідуванням, 

реалізація яких забезпечує досягнення поставленої мети, є такі: охорона прав, 

свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження; 

забезпечення своєчасного їх відновлення у разі незаконного порушення; 

забезпечення виконання вимог закону під час здійснення відповідних 

процесуальних дій у досудовому розслідуванні; забезпечення своєчасного 

висунення й обґрунтування підозри за наявності відповідних підстав; вжиття 

належних заходів до усунення причин та умов, які сприяли вчиненню 

кримінального правопорушення. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА НА 

ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ ГРАБЕЖІВ ТА 

РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ 

 

 

2.1. Особливості процесуального керівництва на початку досудового 

розслідування грабежів та розбійних нападів 

 

Грабежі та розбої є найбільш тяжкими злочинами проти власності, 

оскільки посягають на лише на чуже майно, але й на життя чи здоров’я 

потерпілого. Характерною рисою злочинів цього виду є підвищена суспільна 

небезпека та резонанс, що виникає у зв’язку з відкритим, незаконним, 

насильницьким нападом на особу з метою заволодіння майном, що часто 

вчиняється в умовах очевидності. Зокрема, розбій є тяжким злочином, що 

являє собою найбільш небезпечний спосіб заволодіння чужим майном. При 

його вчиненні злочинці прагнуть заволодіти матеріальними цінностями, що 

може супроводжуватися завданням шкоди здоров’ю потерпілому. Відкритий 

характер і зухвалість вчинення злочинів проти власності, зокрема грабежів та 

розбоїв, та враження, які вони справляють на потерпілих та очевидців, 

обумовлюють значний суспільний резонанс, чому сприяє і відносно низький 

рівень розкриття вищевказаних злочинів. 

Так, згідно Єдиного звіту про кримінальні правопорушення Генеральної 

прокуратури України впродовж 2015 року зареєстровано 565 182 

кримінальних правопорушення. У їх структурі велику частку становлять 

злочини проти власності (361 211 або 63,9 %). Кількість зареєстрованих 

грабежів в 2015 році складає 22 077 (6,11 % від загальної кількості злочинів 

проти власності), розбійних нападів – 3 524 (0,97 % від загальної кількості 

злочинів проти власності), з них  811 грабежів та 462 розбійних напади 

вчинені групами осіб, що робить ці злочини більш суспільно небезпечними.  
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На кінець 2015 року вручено повідомлення про підозру у 7 165 

кримінальних провадженнях про грабежі, що становить 32,4 % від кількості 

зареєстрованих кримінальних проваджень про злочини цього виду та у 1 825 

кримінальних провадженнях про розбої, що становить 51,7 % відповідно; 

передано матеріалів до суду з обвинувальним актом – 6 390 кримінальних 

проваджень про грабежі та 1 444 матеріали про розбої, що становить 28,9 % та 

40,9 % від кількості облікованих у 2015 році відповідно. 

За три місяці 2016 року всього зареєстровано 203 505 кримінальних 

правопорушень, з них 137 402 злочини проти власності, що становить 67,5 % 

від загальної кількості облікованих. Грабежів зареєстровано 6 369, що 

становить 4,6 % від загальної кількості злочинів проти власності, розбоїв – 1 

142, що становить 0,83% відповідно. Вручено оголошення про підозру у 1 430 

кримінальних провадженнях про грабежі (22,4 %) та у 486 кримінальних 

провадженнях про розбої (42,5 %), з обвинувальним актом передано до суду 

990 матеріалів про грабежі (15,5 %)  та 225 про розбої (19,7 %).  

Як видно з наведених вище статистичних даних, до суду з 

обвинувальним актом передається близько 15-30% кримінальних проваджень 

про грабежі та 20-40% кримінальних проваджень про розбійні напади, що на 

нашу думку, не є адекватним реагуванням правоохоронних органів на ці види 

злочинів.  Саме тому є актуальним  наукове дослідження проблем 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням грабежів та розбоїв.  

На наш погляд, багато в чому успішність розкриття та розслідування 

таких злочинів, як грабежі та розбої, залежить від швидкості реагування 

правоохоронними органами на факт їх вчинення, від правильного 

професійного процесуального оформлення початку досудового розслідування,  

від виконання завдань кримінального провадження, властивих цьому етапу, а 

також від організації та методики розкриття та розслідування грабежів та 

розбоїв “за гарячими слідами”. З такою думкою погоджуються більшість 

опитаних нами респондентів, а саме 92% слідчих та 80% прокурорів (Додаток 

А, табл. А. 4). У зв’язку з цим актуалізується питання нагляду прокурора у 
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формі процесуального керівництва саме за початком досудового 

розслідування цих злочинів. 

Окремі проблемні питання початку досудового розслідування вже за 

чинності нового КПК України розглядалися такими процесуалістами, як Ю. І. 

Азаровим [2; 1], Ю. П. Аленіним [7; 98 8], О. В. Баганцем [16], В. Д. Берназом 

[32; 30], О. А. Вакулік [39; 38], В. В. Вапнярчуком [41], А. Ф. Волобуєвим [44], 

В. І. Галаганом [45; 46], О. Д. Квашуком [78; 79], Л. М. Лобойком [130; 133; 

134], М. А. Погорецьким [168; 171; 169; 164; 166; 167; 165], Д. Б. Сергєєвою 

[194; 196; 197; 192; 198], О. Ю. Татаровим [210; 211; 212], В. І. Фаринником  

[222], М. С. Цуцкірідзе [229; 230], Л. В. Юрченком [242], А. З. Якубовою [247] 

та іншими фахівцями. Разом з тим, особливості прокурорського нагляду у 

формі процесуального керівництва на початку досудового розслідування 

взагалі й, зокрема, в ході розслідування грабежів та розбоїв, фахівцями у 

галузі кримінального процесу й прокурорського нагляду не досліджувалися. 

 Слід зазначити, що чинний КПК України 2012 р., у порівнянні з КПК 

України 1960 р., суттєво змінив процесуальний порядок початку досудового 

розслідування кримінальних правопорушень. Як зазначають вчені, це 

здійснювалося з метою унеможливити конфлікт між державою та 

громадянами з приводу їх звернень до правоохоронних органів із заявою чи 

повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення, запобігаючи 

неприйняттю таких заяв чи повідомлень, відмові у їх вирішенні, а також 

створенню широких можливостей оперативного розгляду таких заяв та 

повідомлень, застосовуючи при цьому весь арсенал кримінальних 

процесуальних засобів [168, c. 93]. 

Результати порівняльного аналізу початкового етапу досудового 

розслідування за КПК України 1960 р. та за чинним КПК України дають 

підстави для висновку, що спільним у них є те, що як і за КПК України 1960 

р., так і за чинним КПК України для початку досудового провадження 

передбачаються відповідні приводи та підстави. Хоча в чинному КПК 

України, на відміну від КПК України 1960 р., вони прямо не вказуються, проте 
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такий висновок можна зробити з аналізу змісту ч. 1 ст. 214 КПК України 2012 

р. 

Так, відповідно до ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, 

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

кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-

якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування [113].  

У теорії кримінального процесу привід визначається як передбачене 

законом джерело, з якого орган дізнання, слідчий і прокурор одержують 

відомості (інформацію) про вчинений злочин чи злочин, що готується, і яке 

зобов’язує їх розглянути питання про необхідність порушення кримінального 

провадження [69, c. 52-53; 40, c. 177-186].  

М. А. Погорецький виділяє такі ознаки приводу:  

а) він повинен бути актом вольової дії особи, що містить дані про ознаки 

злочину, адресованим уповноваженим суб’єктам кримінального провадження, 

чи вольовим актом уповноваженого суб’єкту, спрямованим на виявлення ознак 

злочину в ході реалізації ним своїх функцій;  

б) передбачатися кримінально-процесуальним законом;  

в) містити достатні дані, що вказують на ознаки злочину (за КПК 

України 1960 р.) чи містити обставини, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення (за КПК України 2012 р.)  

г) мати визначену законом процесуальну форму (якщо вона 

встановлена);  

д) являти юридичний факт, що породжує кримінально-процесуальні 

правовідносини;  

є) бути початком кримінально-процесуальної діяльності.  

На підставі цих ознак вчений визначає привід для початку досудового 

розслідування як передбачений кримінально-процесуальним законом акт 

вольової дії особи, адресований уповноваженим суб’єктам кримінального 
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провадження, чи вольовий акт уповноваженого суб’єкту, спрямований на 

реалізацію ним своїх повноважень, що є юридичним фактом, у результаті 

якого уповноважений суб’єкт кримінального провадження отримує відомості 

про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення, що є підставами для формування у нього внутрішнього 

переконання для внесення таких відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань та про необхідність початку досудового розслідування [168, c. 

96].  

В юридичній літературі виокремлюються наступні  приводи до початку 

досудового розслідування:  

1) заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових 

осіб, представників влади, громадськості або окремих громадян;  

2) повідомлення представників влади, громадськості або окремих 

громадян, які затримали особу за підозрою у вчиненні кримінального 

правопорушення без ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання;  

3) явка з повинною;  

4) повідомлення про вчинені або підготовлювані кримінальні 

правопорушення, які отримані з інших джерел [9, c. 181]. 

На наш погляд, у ч. 1 ст. 214 чинного КПК України передбачаються такі 

приводи для початку досудового розслідування кримінального 

правопорушення:  

а) заява про обставини, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення;  

б) повідомлення про обставини, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення;  

в) самостійне виявлення слідчим чи прокурором з будь-якого джерела 

обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. 

На підставі системного аналізу  положень ч. 1 ст. 214 КПК України, а 

також правозастосовної практики, можна дійти висновку про те, що 

приводами для початку досудового розслідування грабежів та розбійних 
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нападів можуть бути заяви або повідомлення підприємств, установ, 

організацій, посадових осіб,  представників  влади, громадськості або окремих 

громадян про вчинення щодо них грабежів та розбійних нападів або про 

участь певних осіб в організації та вчиненні грабежів та розбійних нападів, у 

тому числі, повідомлення, опубліковані в ЗМІ; повідомлення представників 

влади, громадськості або окремих громадян, які затримали  підозрювану особу 

на місці вчинення грабежів та розбоїв; явка з повинною тощо. 

Однією з передбачених законом передумов початку досудового 

розслідування є підстава для нього, що має важливе не лише теоретичне, але й 

практичне значення для забезпечення законності, оскільки уповноважені 

особи здійснюють свої повноваження на прийняття рішень не за беззвітним 

розсудом, а з урахуванням відповідних передумов для цього.   

Підстави для початку досудового розслідування за КПК України 1960 р., 

були визначені як «достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину» (ч. 

2 ст. 94 КПК України 1960 р.) та наразі чинним КПК України визначаються як 

«обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення» (ч. 1 ст. 214 КПК України 2012 р.) В  юридичних джерелах 

підставою для початку кримінального провадження визначається наявність 

достатніх даних, що вказують на ознаки діяння, передбаченого кримінальним 

законодавством України [9, c. 181]. Питання щодо змісту цих підстав є 

дискусійним в теорії кримінального процесу, що негативно позначається на 

правозастосовному процесі при внесенні відомостей про вчинене кримінальне 

правопорушення до ЄРДР. 

Так, окремі фахівці вважають, що ці обставини, «в першу чергу, повинні 

підтверджувати наявність таких елементів складу кримінального 

правопорушення, як його об’єкту і об’єктивної сторони. Для початку 

досудового розслідування інформація про інші елементи складу 

кримінального правопорушення є не обов’язковою (хоча, щодо окремих з них, 

вона повинна бути (наприклад відомості про суб’єктів злочинів, передбачених 

статтями 393, 394 КК)» [40, c. 180]. 
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Підстави для початку досудового розслідування є оціночною правовою 

категорією, тому наявність таких підстав, а саме обставин, що можуть 

свідчити про вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 214 чинного 

КПК України), визначаються уповноваженою особою в залежності від 

результатів співзіставлення наявних даних, що містяться у відповідних 

приводах до початку досудового розслідування, та ознак злочину. 

Питання про наявність кола ознак кримінального правопорушення як 

підстав для початку кримінального провадження, а також даних про конкретні 

елементи його складу, повинні вирішуватися слідчим та прокурором у 

кожному конкретному випадку залежно від характеру кримінального 

правопорушення, індивідуальних особливостей і конкретних обставин його 

вчинення. 

Враховуючи те, що рішення про внесення до ЄРДР відомостей про 

кримінальне правопорушення приймається на підставі ймовірних знань, то для 

того, щоб виконати вимоги п. 5 ч. 5 ст. 214 чинного КПК України щодо 

внесення до ЄРДР відомостей щодо попередньої кваліфікації кримінального 

правопорушення з зазначенням статті (частини статті) Закону про кримінальну 

відповідальність, такі відомості повинні вказувати на обставини, що можуть 

свідчити про кримінальне правопорушення – на ознаки конкретного злочину. 

Встановлення цих ознак, наприклад, шляхом огляду місця події чи опитування 

очевидців, закономірно тягне за собою і встановлення сукупності окремих 

елементів складу цього злочину, а також створює можливість і для визначення 

окремих ознак цих елементів. Виходячи з цього, є необґрунтованою думка тих 

авторів, які вважають що для початку досудового розслідування в заяві чи в 

повідомленні про кримінальне правопорушення повинні міститися дані про 

такі елементи складу злочину як об’єкт і об’єктивна сторона, оскільки на цей 

момент кримінального процесу жоден із цих елементів складу злочину, як і 

будь який інших (суб’єкт, суб’єктивна сторона) може бути ще із об’єктивних 

причин достовірно невідомим, хоча в заяві чи повідомленні можуть міститися 

дані про ознаки злочину, тобто обставини, що можуть свідчити про вчинення 
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кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 214 КПК України) [168, c. 96]. 

Грабежі й розбійні напади характеризуються відкритістю вчинення, 

отже часто є очевидними злочинами, тому їх досудове розслідування, як 

правило, починається одразу після звернення із заявою або повідомленням 

про вчинення діянь, передбачених ст. ст. 186, 187 КК України або виявлення 

ознак цих злочинів правоохоронними органами самостійно чи з інших джерел.  

Ми дотримуємося тієї точки зору, що процесуальні дії, проведені до 

внесення відомостей до ЄРДР, наприклад, огляд місця події, затримання, 

обшук затриманого тощо є досудовим розслідуванням, що здійснюється вже 

за процесуального керівництва прокурором. Необхідно погодитися із 

позицією Л. М. Лобойка про те, що інакше нам би довелося погодитися із 

абсурдним твердженням про те, що здійснення огляду місця події до початку 

досудового розслідування, який законодавець пов’язує із реєстрацією 

відомостей, є кримінальним процесом, який існує ще до його (процесу) 

початку. Автор переконливо зауважує, що початок досудового розслідування 

не залежить від того, чи внесені відомості про кримінальне правопорушення 

до ЄРДР. На користь цього свідчить і “правообов’язок” негайно, до внесення 

до ЄРДР, розпочати досудове розслідування у разі виявлення ознак 

кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що 

перебуває за межами України. Відомості про це правопорушення вносять до 

ЄРДР при першій можливості (ч. 3 ст. 214 КПК України). А така можливість 

може виникнути через певний, доволі значний проміжок часу та ще й після 

проведення багатьох слідчих дій [130, c. 89]. Отже, досудове розслідування 

починається не з моменту внесення відповідних відомостей до ЄРДР, а з 

моменту виникнення відповідних приводів та підстав до його початку, що 

вимагають від компетентної особи (органу досудового розслідування) 

здійснення відповідних процесуальних дій. Відповідно з цього моменту 

починається й процесуальне керівництво прокурора досудовим 

розслідуванням. 
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Системний аналіз правозастосовчої практики, у тому числі результати 

аналізу актів реагування прокурора – процесуального керівника свідчать про 

те, що непоодинокими є випадки під час внесення відповідних відомостей про 

грабежі й розбої до ЄРДР невірної кваліфікації досліджуваних злочинів, 

оскільки на практиці часто проблемним є визначення зі слів потерпілих чи 

свідків, чи було насильство, що застосовувалося до потерпілого, небезпечним 

для його життя чи здоров’я; проблемним питанням на момент початку 

досудового розслідування інколи є визначення великого чи особливо великого 

розмірів майна, що було предметом злочинного посягання.  

Результати аналізу правозастосовчої практики, а саме статистичні дані 

ГСУ МВС України, вивчені матеріали кримінальних проваджень щодо 

грабежів та розбоїв вказують на випадки умисного укриття особливо тяжких 

злочинів, пов’язаних із розбійними нападами, що виражається у їх невірній 

кваліфікації за менш тяжким складом злочину. У зв’язку з цим до ГУМВС, 

УМВС неодноразово направлялися роз’яснення Вищого Спеціалізованого 

Суду України 04.02.2013 р. № 223 221/1/4-13 щодо кваліфікації розбійних 

нападів за ознакою проникнення в приміщення чи інше сховище, однак 

продовжують мати місце факти ігнорування кваліфікуючої ознаки «розбій 

поєднаний із застосуванням фізичного насильства, з проникненням у житло, 

інше приміщення чи сховище». 

Однак, не зважаючи на вжиті організаційні заходи, під час вивчення 

повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення встановлено, що в 

окремих слідчих підрозділах Одеської, Дніпропетровської, Харківської 

областях та в м. Києві продовжують мати місце факти невірного трактування 

кваліфікаційної ознаки «проникнення у приміщення чи інше сховище», що 

призводить до невірної кваліфікації кримінального правопорушення. 

Майже в кожній області виявляються непоодинокі, а іноді й 

систематичні факти неправильної кваліфікації грабежів та розбоїв. Під час 

кваліфікації зазначених злочинів не враховуються ознаки проникнення, 

вчинення кримінального правопорушення групою осіб, застосування 
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насильства, або насильства  небезпечного для життя та здоров’я осіб, 

спричинення матеріальної шкоди у значних, великих і особливо великих 

розмірах.  

В ході нагляду прокурора за додержанням законів у формі 

процесуального керівництва виявляються недоліки під час внесення 

інформації до ЄРДР, де фабули не містять основних кваліфікуючих ознак 

злочину, так не вказується кількість осіб, наявність фізичного насильства та 

тілесних ушкоджень у потерпілого, проникнення до приміщення, заволодіння 

майном у великих розмірах, вчинення організованою групою осіб, а як 

результат заниження кваліфікації злочинів, та викривлення статистичних 

даних регіону. 

Так, наприклад, 20.12.2014 р. о 15.00 невстановлена особа погрожуючи 

пістолетом Волошиній Г.Й. заволоділа грошовими коштами в сумі 2 000 грн. з 

магазину продукти в м. Корець Рівненської області. За вказаним фактом СВ 

Корецького РВ УМВС України в Рівненській області розпочато кримінальне 

провадження за ч. 1 ст. 187 КК України. Після втручання прокурора – 

процесуального керівника склад злочину перекваліфіковано на ч.3 ст.187 КК 

України. 

07.12.2014 р. о 19.30 у м. Київ невстановлена особа зайшла до 

приміщення АЗС Барс-2000, де погрожуючи працівникам, заволоділа майном. 

За вказаним фактом СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві 

розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 КК України. Після 

втручання прокурора – процесуального керівника склад злочину 

перекваліфіковано на ч.3 ст.187 КК України. 

04.12.2014 р. о 21.55 у м. Київ невстановлена особа зайшла до 

приміщення продуктового магазину, де погрожуючи працівникам, заволоділа 

грошовими коштами. За вказаним фактом СВ Подільського  РУ ГУМВС 

України в м. Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 КК 

України. Після втручання прокурора – процесуального керівника склад злочину 

перекваліфіковано на ч.3 ст.187 КК України. 
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09.04.2014 р. о 02.39 на автодорозі Одеса-Миколаїв на території 

Біляївського району Одеської області Григоренко Д.М. разом та за 

попередньою змовою з Берекетом Б.А., Вдовиченком Ю.О. та невстановленою 

особою зайшли до приміщення АЗС Shell, де погрожуючи працівникам сокирою 

та автоматом, заволоділа грошовими коштами в сумі 2032 грн. За вказаним 

фактом СУ ГУМВС України в Одеській області  розпочато кримінальне 

провадження за ч. 2 ст. 187 КК України. Після втручання прокурора – 

процесуального керівника склад злочину перекваліфіковано на ч.3 ст.187 КК 

України. 

01.12.2014 р. о 19.35 невстановлена особа проникла до приміщення 

магазину «Донна Боніта», де погрожуючи Іваницькій О.В. заволоділа двома 

шубами. За вказаним фактом Кіровським РВ Дніпропетровського МУ                      

м. Дніпропетровська ГУМВС України в Дніпропетровській області  

розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 КК України. Після 

втручання прокурора – процесуального керівника склад злочину 

перекваліфіковано на ч.3 ст.187 КК України. 

Зазначені обставини вказують на відсутність належного відомчого 

контролю з боку керівників слідчих підрозділів, а також на важливість нагляду 

за додержанням законності прокурорами – процесуальними керівниками 

відповідних досудових розслідувань. 

Часто за окремими фактами протиправних діянь можуть починатися 

окремі розслідування, які пізніше, за наявності достовірної інформації, що ці 

кримінальні правопорушення вчинені однією особою чи групою осіб, 

об'єднуються у єдине провадження та  перекваліфіковуються.  

Так, наприклад, в ході досудового розслідування у кримінальних 

провадженнях встановлено співпадіння спільних ознак вчинення у м. Київ та 

Чернігівській області, а саме за фактами вчинення розбійних нападів на осіб у 

м. Києві виявлено чотири факти, які відповідно до способу та механізму, 

вчинено однією групою осіб.  
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Зокрема, 13.05.2014 о 13.30 у м. Київ троє невстановлених осіб завдали 

тілесних ушкоджень Кондратку В.А. та відкрито викрали грошові кошти в 

сумі 17 232 грн. з автомобіля Фольцваген-Крафтер які належить  ТОВ «ТК 

Мегаполіс-Україна». За вказаним фактом СВ Оболонського РУ ГУМВС 

України в місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 КК 

України. 

12.06.2014 о 11.00 у м. Київ двоє невстановлених осіб погрожуючи 

пістолетом Давиденку О.М. викрали грошові кошти в сумі 90 000 грн. з 

автомобіля Форд-транзит які належить  ТОВ «ТК Мегаполіс-Україна». За 

вказаним фактом СВ Дарницьким РУ ГУМВС України в місті Києві 

розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 КК України. 

26.06.2014 о 14.15 у м. Київ двоє невстановлених осіб погрожуючи 

пістолетом Савченку Я.В. викрали грошові кошти в сумі 50 000 грн. з 

автомобіля Фольцваген-Крафтер які належить  ТОВ «ТК Мегаполіс-

Україна». За вказаним фактом СВ Дарницьким РУ ГУМВС України в місті 

Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 КК України. 

18.07.2014 о 11.00 у м. Київ двоє невстановлених осіб погрожуючи 

пістолетом Ошманіну Р.М. викрали грошові кошти в сумі 103 088 грн. з 

автомобіля Форд-транзит які належить  ТОВ «ТК Мегаполіс-Україна». За 

вказаним фактом СВ Соломянським РУ ГУМВС України в місті Києві 

розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 КК України. 

Зазначені кримінальні провадження витребувано та вивчено в 

Прокуратурі м. Києва, а 25.12.2014 р. за участю працівників ГСУ, ДКР МВС та 

ГУМВС України в місті Києві проведено оперативну нараду, на якій заслухано 

стан досудового розслідування в указаних кримінальних провадженнях, 

організацію відомчого контролю та процесуального керівництва, визначено 

подальші заходи, які плануються вжити. У кримінальних провадженнях 

надано процесуальні вказівки в порядку п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України, 

встановлено контроль за їх виконанням.  
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За фактом вчинення розбійного нападу на осіб у Чернігівській області 

виявлено факт, який відповідно до способу та механізму, можливо вчинено 

однією групою осіб.  

Так, 16.10.2014 р. о 17.00 у с. Жукотки Чернігівського району 

Чернігівської області двоє невстановлених осіб, погрожуючи пістолетом 

Горлушку С.А., викрали грошові кошти в сумі 80 000грн. з автомобіля Форд-

транзит які належить  ТОВ «ТК Мегаполіс-Україна». За вказаним фактом 

СВ Чернігівського РВ УМВС України в Чернігівській області розпочато 

кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 КК України. 

03.06.2014 р. о 15.00 на 10км. автодороги Десна-Чернігів  неподалік      с. 

Короп’є Козелецького району Чернігівської області двоє невстановлених осіб в 

масках здійснили напад на водія експедитора ТОВ «ТК Мегаполіс-України» та 

викрали грошові кошти з автомобіля. За вказаним фактом СВ Козелецького 

РВ УМВС України в Чернігівській області розпочато кримінальне 

провадження за ч. 2 ст. 187 КК України. 

Необхідно зазначити, що підставами для початку досудового 

розслідування та провадження першочергових слідчих (розшукових) дій, у 

тому числі й негласних, можуть бути результати оперативно-розшукової 

діяльності (далі – ОРД), законність використання яких у вказаних та інших 

напрямках є також предметом прокурорського нагляду. 

Матеріали ОРД для початку досудового розслідування грабежів та 

розбійних нападів можуть бути реалізовані лише через такий привід, як 

самостійне виявлення уповноваженою особою (слідчим або прокурором) з 

будь-яких джерел (матеріалів ОРД) обставин, що можуть свідчити про вчинене 

кримінальне правопорушення (ч. 1 ст. 214 КПК України). Матеріали ОРД 

можуть бути підставою для початку досудового розслідування грабежів та 

розбоїв лише в разі наявності у них відомостей про обставини, що можуть 

свідчити про вчинене кримінальне правопорушення (ч. 1 ст. 214 КПК України). 

Прокурорський нагляд за використанням результатів ОРД у досудовому 

розслідуванні є предметом самостійного наукового дослідження, що 
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проводився у працях відомих українських правників Ю.М. Грошевого, В.С. 

Зеленецького, Г.К. Кожевникова, І.М. Козьякова, В.П. Півненка, М.А. 

Погорецького, Г.П. Середи та ін., зокрема, й на рівні дисертаційних  

досліджень (І. О. Сухачова – 2014 р. [208] та ін.). В межах предмету нашого 

дослідження, зазначимо лише про те, що у правозастосовній практиці 

непоодинокими є випадки, коли в ході ведення оперативно-розшукової справи 

при наявності в матеріалах ОРД відомостей про обставини, що можуть свідчити 

про грабежі або розбої, що готуються, працівники оперативних підрозділів не 

повідомляють про це слідчого чи прокурора, а також випадки, коли слідчі при 

отриманні в установленому порядку таких матеріалів від відповідного 

оперативного підрозділу не вживають заходів щодо внесення їх до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань.  

У цьому випадку прокурор у відповідності зі своїми повноваженнями, 

визначеними правовими актами, повинен вживати відповідних заходів 

прокурорського реагування, зокрема, надавати письмові вказівки про 

проведення оперативно-розшукових заходів з метою попередження та 

виявлення цього злочину, розшуку осіб, які готують вчинення грабежів або 

розбоїв; перевіряти своєчасність та обґрунтованість направлення 

оперативними підрозділами матеріалів ОРД, у яких зафіксовано фактичні дані 

про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які 

передбачена ст. 186, 187 КК України, до органу досудового розслідування для 

здійснення кримінального провадження, або відповідних повідомлень органам 

досудового розслідування, прокурору в разі неможливості направлення таких 

матеріалів у зв’язку з проведенням оперативно-розшукових заходів, що 

тривають і припинення яких може негативно вплинути на результати 

кримінального провадження.                

Здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення 

досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурор 

безпосередньо несе відповідальність за своєчасність та законність прийняття 

органами досудового розслідування рішення про початок досудового 
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розслідування та внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, а також проведення необхідних першочергових 

слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання доказової інформації 

про вчинення грабежів та розбійних нападів на початковому етапі їх 

розслідування. 

Окрім цього, прокурор може:  

- самостійно починати досудове розслідування;  

- мати повний доступ до матеріалів, документів та інших 

відомостей, що стосуються досудового розслідування;  

- доручати органу досудового розслідування проведення досудового 

розслідування;  

- доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у 

встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 

(розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх 

проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках – особисто 

проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії;  

- доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних 

слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам;  

- приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених 

КПК України. 

Одне із проблемних питань, що виникають у практичній діяльності 

правоохоронних органів на початку досудового розслідування грабежів і 

розбійних нападів, пов’язане із законодавчим положенням, викладеним у ч. 1 

ст. 214 КПК України, відповідно до якого слідчий, прокурор невідкладно, але 

не пізніше 24 годин після отримання повідомлення про вчинене кримінальне 

правопорушення або після його самостійного виявлення, зобов’язаний внести 

відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування. Слідчий, прокурор 

не вправі відмовити в прийнятті заяви, повідомлення чи іншої інформації про 

кримінальне правопорушення, у тому числі з посиланням на неповноту 

наданої інформації, неналежність заяви чи повідомлення, закінчення строку 
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давності притягнення до кримінальної відповідальності, віку, стану здоров’я 

заявника та будь-які інші обставини. 

Разом з тим, як практичні працівники, так і науковці на сторінках 

юридичної літератури заявляють про те, що наявність спрощеного порядку 

початку досудового розслідування не повинно означати огульного, без 

розбору підходу до прийняття всіх без винятку заяв та повідомлень про 

кримінальні правопорушення (дійсні та вигадані) та вважають, що повинна 

існувати певна проста, але ефективна процедура прийняття та фіксації 

інформації, що надається, з метою запобігання безпідставному початку 

досудового розслідування. Фахівцями неодноразово підкреслюється, що 

запропонований КПК України 2012 року порядок початку досудового 

розслідування фактично скасовує так звану, дослідчу перевірку заяв та 

повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та пропонується 

збільшити встановлений ст. 214 КПК України термін від 24 годин до 10 діб.   

Такі пропозиції ґрунтуються на розумінні цього строку, виходячи із 

КПК України 1960 р., який відповідно до ч. 4 ст. 97 встановлював 10-ти денну 

перевірку заяв та повідомлень про злочин, шляхом проведення ОРД (ч. 5 ст. 

97), відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових осіб або 

витребування документів (ч. 4 ст. 97), а також огляду місця події (ч. 2 ст. 190) 

та накладення арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку 

(ч. 3 ст. 187). 

Слід звернути увагу на те, що за чинним КПК України 24-х годинний 

термін – це не перевірка заяв та повідомлень про кримінальне 

правопорушення, а лише внесення відповідних відомостей до ЄРДР. До 

внесення зазначених відомостей до ЄРДР чинний КПК передбачає проведення 

лише у невідкладних випадках огляду місця події (ч. 3 ст. 214 КПК України). 

Виходячи з результатів аналізу матеріалів практики, вважаємо, що 24-х 

годинний термін для внесення відповідних відомостей про кримінальне 

правопорушення до ЄРДР є цілком обґрунтованим та не потребує збільшення. 

Для перевірки заяв та повідомлень про кримінальне правопорушення 
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після внесення відповідних відомостей до ЄРДР чинний КПК допускає 

проведення за наявності відповідних приводів та підстав усього комплексу 

процесуальних засобів: слідчих (розшукових) дій (гл. 20), у тому числі й 

негласних (гл. 21), заходів забезпечення кримінального провадження (Розділ 

ІІ), а у передбачених випадках – усіх заходів ОРД, визначених ст. 8 Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність» [175]. 

Разом з тим, такий процесуальний порядок початку досудового 

розслідування знайшов своїм відображенням значне перевантаження як 

слідчих, так і прокурорів – процесуальних керівників досудовим 

розслідуванням, що негативно впливає на якість розкриття та розслідування 

інших, тяжких та особливо тяжких злочинів. 

Так, системний аналіз статистичних даних, матеріалів слідчо-судової 

практики, зведені дані опитування практичних працівників (слідчих, 

оперативних працівників, прокурорів), а також особистий професійний досвід 

дисертанта як прокурора – процесуального керівника переконливо свідчать 

про те, що загальна кількість звернень громадян з відомостями про вчинення 

щодо них грабежів та розбійних нападів щороку збільшується. 

 Разом з тим, збільшується й питома вага випадків, коли кримінальні 

провадження, розпочаті за відповідними частинами ст. ст. 186, 187 КК України 

закриваються через встановлення відсутності події кримінального 

правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України) у досить короткий термін. 

Практика свідчить, що у переважній більшості випадків закриття 

кримінальних проваджень за п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України має місце через 

завідомо неправдиве повідомлення особи про вчинення щодо неї злочинів 

досліджуваного виду. Так, відповідно до статистичних даних, лише у 2015 

році було закрито понад 3 тис. кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 

186 КК України за п.п. 1, 2, 6 ч. 1 ст. 284 КПК України [160].  

Дослідження матеріалів кримінальних проваджень про злочини вказаної 

категорії також свідчить про закриття за вищевказаних обставин близько 12 % 

кримінальних проваджень у термін, що не перевищує 7-10 діб з моменту 
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внесення відомостей про ознаки злочину до ЄРДР, а в окремих регіонах 

України – до 20 %. При цьому встановлено, що засобами доказування 

відсутності події грабежу та  розбійного нападу були огляд місця події, що 

проводився у 96% кримінальних проваджень, допит потерпілого (у 98% 

кримінальних проваджень), допит свідків (у 68% кримінальних проваджень). 

Так, наприклад, СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій 

області 19.01.2014  розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 КК 

України за фактом розбійного нападу на Коломієву Н.А., вчиненого 

невідомими з погрозою застосування ножа. 

20.01.2014 під час допиту потерпілої встановлено, що Коломієва В.А. з 

почуття помсти до свого знайомого Шахмалова В.А. звернулася в міліцію із 

завідомо неправдивим повідомленням про вчинення на неї розбійного нападу, 

який нібито організував Шахмалов. При цьому вона ініціювала пошкодження 

своїх речей та крадіжку речей. 

Від Коломієвої Н.А. отримано заяву з проханням не проводити подальше 

розслідування кримінального правопорушення  так як насправді вона обмовила 

Шахмалова В.А.  

24.01.2014 у кримінальному провадженні прийнято рішення про його 

закриття на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України. Не вирішено питання про 

внесення відомостей до ЄРДР за ст.. 383 КК України за фактом завідомо 

неправдивого повідомлення Коломієвої Н.А. про вчинення тяжкого злочину 

[102]. 

На наш погляд, вирішення досліджуваної ситуації можливе шляхом 

залучення до процесуальних дій, спрямованих на перевірку заяв та 

повідомлень про вчинення грабежів та розбоїв, оперативних працівників на 

підставі ст. 41 КПК України у тих слідчих ситуаціях, коли особа заявляє про 

грабіж або розбійний напад, вчинений щодо неї за умов неочевидності. У 

таких типових слідчих ситуаціях, слідчому або прокурору – процесуальному 

керівнику досудовим розслідуванням доцільно надати оперативним 

підрозділам доручення на проведення допиту потерпілого, допиту свідків, які 
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можуть володіти певною інформацією про події, що передували вчиненню 

злочину або сталися після такої події, у тому числі тих свідків, на яких вказує 

потерпілий, а також доручення на проведення огляду місця події.  

Результати вивчення матеріалів судово-слідчої практики, а також 

опитування слідчих, оперативних працівників та прокурорів – процесуальних 

керівників вказують на те, що, як правило, сукупність вищевказаних заходів є 

достатньою для вирішення питання про те, чи дійсно заявлена злочинна подія 

мала місце, чи має місце неправдиве повідомлення про вчинення злочину, 

можливо, поєднане з його інсценуванням, й є підстави для закриття 

кримінального провадження за п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. 

У тих слідчих ситуаціях, коли грабіж або розбійний напад було вчинено 

за умов очевидності, тобто за наявності свідків – очевидців події злочину, або 

наявна типова слідова картина вчинення грабежів або розбійних нападів, 

наприклад, потерпілому під час вчинення розбою завдано відповідних 

тілесних пошкоджень, подія злочину зафіксована за допомогою камер  

відеоспостереження тощо, то слідчий повинен здійснювати головні 

процесуальні заходи розкриття та розслідування злочину особисто, а не 

надавати доручення на їх здійснення оперативним працівникам.  

Для розкриття грабежів та розбійних нападів “за гарячими слідами” 

можуть утворюватися слідчо-оперативні групи, до складу яких залучаються 

слідчий (є керівником групи), оперативні працівники, спеціалісти-

криміналісти, кінологи тощо. Створення таких груп регламентоване 

відповідними відомчими нормативними актами [176]. 

Таким чином, шляхом залучення оперативних підрозділів до 

процесуальних дій, спрямованих на перевірку заяв та повідомлень про 

вчинення грабежів та розбоїв, дозволить зменшити процесуальне 

навантаження на слідчого, тим самим підвищити якість розслідування ним 

інших злочинів. 

Проте, необхідно зазначити, що суттєвим недоліком чинного КПК 

України, на наш погляд, є те, що у ст. 41 КПК України передбачена 
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можливість надання доручень в кримінальних провадженнях оперативним 

підрозділам лише на проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій.  

Разом з тим, під час розслідування грабежів та розбоїв, зокрема, на 

початку досудового провадження, виникає необхідність надати доручення 

оперативним підрозділам щодо здійснення інших процесуальних дій або 

організаційних заходів, наприклад, встановити свідків-очевидців, здійснити 

комплекс пошукових заходів особи-злочинця за “гарячими слідами” за 

словесним портретом, наданим потерпілим або свідками тощо.  

Також на практиці до зволікання часу призводить законодавча вимога 

надання доручень оперативним підрозділам лише у письмовій формі (ч. 1 ст. 

41 КПК України), а також пряма заборона законодавця здійснювати 

процесуальні дії оперативними підрозділами за власною ініціативою (ч. 2 ст. 

42 КПК України). Результати опитування прокурорів – процесуальних 

керівників досудовим розслідуванням свідчать про те, що значна частина 

робочого часу прокурора – процесуального керівника припадає на складання 

різного роду процесуальних документів, у тому числі, й доручень. Більшість 

респондентів – прокурорів процесуальних керівників (96% з числа опитаних) 

висловились за впровадження ефективної системи електронного 

документообігу, що надала б змогу звільнити процесуальних керівників від 

складання процесуальних документів у паперовій формі, а слідчим та 

працівникам оперативних підрозділів – швидше реагувати на відповідні 

доручення прокурора (Додаток А, табл. А. 15).  

Отже, на наш погляд, чинна законодавча регламентація порядку 

взаємодії слідчого, прокурора та оперативних підрозділів призводить до 

неналежного використання можливостей останніх у досудовому 

кримінальному провадженні. 

У зв’язку з вищевикладеним, пропонуємо змінити редакцію ч. 1 ст. 41 

КПК України та після слів “... здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні 

слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні” додати “а також інші 
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процесуальні дії та організаційні заходи за письмовим дорученням або іншим 

погодженням зі слідчим або прокурором”.  

Пропонуємо також виключити із ч. 2 ст. 41 КПК України положення 

про заборону здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за 

власною ініціативою та викласти ч. 1 та ч. 2 ст. 41 КПК України  у наступній 

редакції:  

“1. Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів 

безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро 

розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового 

і митного законодавства, органів Державної пенітенціарної служби України, 

органів Державної прикордонної служби України здійснюють слідчі 

(розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному 

провадженні, а також інші процесуальні дії та організаційні заходи за 

письмовим дорученням або іншим погодженням зі слідчим або прокурором, 

а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ 

внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України – за 

письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури. 

2. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник 

оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. 

Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, 

підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро 

України) не мають права звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи 

прокурора”. 

Разом з тим, більшість вищезазначених положень та пропозицій 

спрямовані на зменшення навантаження з розслідування кримінальних 

правопорушень лише слідчих, а не прокурорів – процесуальних керівників 

досудовим розслідуванням, оскільки будь-яке кримінальне провадження на 

досудовій стадії, не зважаючи на те, який суб’єкт кримінального процесу 
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проводить процесуальні дії у ньому – безпосередньо слідчий чи працівник 

оперативного підрозділу,  який користується повноваженнями слідчого – 

потребує нагляду прокурора за додержанням законів у формі процесуального 

керівництва.  

Тому актуальними наразі залишаються пропозиції щодо 

якнайшвидшого прийняття Закону України “Про кримінальні проступки” з 

тим, щоб розслідування кримінальних проступків відбувалося у спрощеній 

формі та не було об’єктом процесуального керівництва прокурора. 

 

2.2. Особливості процесуального керівництва проведенням 

першочергових слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій на 

початковому етапі розслідування грабежів та розбійних нападів 

 

В ході досудового розслідування грабежів та розбійних нападів з метою 

забезпечення прав та законних інтересів громадян, в першу чергу тих, які 

постраждали від злочинів цих видів, актуальним та важливим є нагляд 

прокурора за додержанням законів у формі процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням під час провадження слідчих (розшукових) та 

інших процесуальних дій. 

Інститут слідчих (розшукових) дій регламентований  главою 20 КПК 

України 2012 р., в якій вперше на законодавчому рівні закріплене визначення 

поняття слідчих (розшукових) дій. Під ними слід розуміти дії, спрямовані на 

отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у 

конкретному кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 223 КПК України) 113.   

Також вперше на законодавчому рівні передбачена можливість 

проведення допиту та впізнання у режимі відеоконференції (ст. 232); 

можливість заявляти клопотання стороною захисту щодо проведення 

процесуальних дій (ст. 220); залучення експерта за клопотанням сторони 

захисту (ст. 243); заборона проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час 
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(ч. 4 ст. 223); обмеження тривалості допиту, що не може перевищувати 8 годин 

на день (ч. 2 ст. 224) тощо.  

Главою 20 КПК України передбачений процесуальний порядок 

проведення допиту (ст. 224 КПК), допиту свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування (ст. 225 КПК), особливості допиту неповнолітнього 

(ст. ст. 226, 227 КПК), пред’явлення для впізнання (ст. ст. 228-231 КПК), 

обшуку (ст. ст. 233-236 КПК), огляду (ст. ст. 237-239 КПК), слідчого 

експерименту (ст. 240 КПК), освідування особи (ст. 241 КПК), експертизи (ст. 

242-245 КПК України).  

Необхідно зазначити, що законодавче визначення слідчих (розшукових) 

дій є об’єктом наукових дискусій вчених-процесуалістів та практиків, які 

здійснюють спроби щодо його удосконалення. 

Так, окремі автори зазначають про те, що «ініціатором їх (слідчих 

(розшукових) дій – прим. наша) проведення майже у всіх випадках виступає 

слідчий, тому й не дивно, що вони називаються слідчими. Однак слідчий має 

право шляхом надання доручення співробітникові оперативного підрозділу, 

зобов'язати його приймати активну участь у процесі досудового 

розслідування. Кримінальним процесуальним кодексом, а саме ст. 41, 

передбачена можливість співробітника оперативного підрозділу користуватися 

повноваженнями слідчого. У зв'язку із цим, у назві, поряд із слідчими, 

з'являється доповнення у вигляді розшукових дій» 223, с. 4. Нам така точка 

зору вбачається необґрунтованою. У зв'язку із вищезазначеним постає 

закономірне питання термінологічного позначення цих слідчих (розшукових) 

дій, проведених прокурором (відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України), 

керівником органу досудового розслідування (п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України), в 

судовому засіданні або ж за ініціативою сторони захисту. 

Очевидним є те, що більш раціональним є другий підхід, заснований на 

вузькому розумінні терміна «слідчі дії», що пов'язаний із термінами «слід», 

«йти по сліду», «розслідування» тощо, відповідно до якого слідчі дії 

визначаються як самостійний елемент регламентованої кримінально-
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процесуальним законом діяльності слідчого із отримання, дослідження й 

оцінки доказів 170, с. 234. 

Зокрема, вважаємо доцільним погодитися із точкою зору М. А. 

Погорецького, який розглядає слідчі дії як заходи, що складаються з 

сукупності пошуко-пізнавальних та посвідчувальних прийомів, проводяться 

уповноваженими кримінальним процесуальним законом суб'єктом у 

визначеному для кожного з них порядку з метою виявлення й закріплення 

фактичних даних і відомостей про їх джерела для отримання доказів у 

кримінальному провадженні та їх перевірки 170, с. 393. Всі інші дії слідчого, 

передбачені КПК України, що прямо не пов'язані з отриманням  і перевіркою 

доказів, прийнято позначати терміном «процесуальні» дії слідчого. 

Слушною, на наш погляд, є точка зору, відповідно до якої чинний КПК 

України передбачає проведення таких гласних слідчих (розшукових)  дій:   

а) допит, в тому числі й одночасний допит двох чи більше вже 

допитаних осіб (224-226, 232);  

б) пред’явлення для впізнання : особи (228), речей (229), трупа (230);  

в) обшук: житла чи іншого володіння особи (233-236), особи, яка 

перебуває в житлі чи іншому володінні (ч. 5 ст. 236);  

г) огляд: місцевості, приміщень, речей та документів (237), трупа (238), 

трупа, пов’язаний з ексгумацією (239); освідування особи (241);  

д) слідчий експеримент (240);  

є) проведення експертизи (242-243) 198, с. 183.  

Перед тим, як перейти до безпосереднього дослідження й висвітлення 

особливостей процесуального керівництва прокурором провадження слідчих 

(розшукових) дій у досудовому розслідуванні грабежів та розбійних нападів, а 

також напрямів його удосконалення, слід зазначити про те, що розслідування 

будь-яких видів кримінальних правопорушень, у тому числі й грабежів та 

розбоїв, здійснюється в конкретних умовах часу, за наявності сукупності 

певних умов та обставин об'єктивної дійсності, зокрема поведінки осіб, які 
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опинилися у сфері кримінального судочинства, і під дією інших, інколи 

невідомих для слідчого факторів. Ця складна система взаємодій утворює в 

результаті ту конкретну обстановку, в якій діють слідчий та інші суб'єкти, які 

беруть участь в процесі розслідування. Ця обстановка отримала в 

криміналістиці загальну назву слідчої ситуації 29, с. 130-131;
 
236, с. 157. У 

цьому ж аспекті слідча ситуація визначалася як сукупність реально існуючих 

умов і обставин, що утворюють конкретну обстановку, в якій відбувається 

розслідування, діють слідчий та інші учасники процесу. В свою чергу, 

інформація про ситуацію утворює характеристику слідчої ситуації 81, с. 75.  

На нашу думку, слідчу ситуацію можна визначити як сукупність 

об'єктивно існуючих у процесі розслідування злочину умов, що утворюють 

реальну обстановку на певний момент розслідування, яка ставить перед 

слідчим проблему вибору (відповідної тактичної операції), подальших дій і 

прийняття конкретних тактичних рішень [124].  

Пізнання фактів та обставин, що утворюють обстановку, в якій діє 

слідчий, тобто слідчої ситуації, що склалася на конкретний момент 

розслідування, дозволяє визначити завдання, які потребують свого 

першочергового та подальшого вирішення, обрати види процесуальних дій, 

послідовність і тактику їх проведення.  

Для початкового етапу розслідування грабежів і розбійних нападів 

типовими є такі слідчі ситуації:  

1) особа, яка вчинила грабіж або розбійний напад, затримана на місці 

вчинення злочину;  

2) наявна достовірна інформація про вчинення грабежу або розбійного 

нападу конкретними особами, але вони не затримані;  

3) інформація про осіб, які вчинили грабіж або розбійний напад, вкрай 

незначна або повністю відсутня 118, с. 281;
 
10, с. 108.  

У першій слідчій ситуації, яка є найбільш сприятливою для 

розслідування, важливе значення має невідкладність реагування черговим на 



 
84 

повідомлення про злочин та організація швидкого виїзду слідчо-оперативної 

групи на місце вчинення злочину. Проводиться затримання особи 

уповноваженою службовою особою у порядку ст. 208 КПК України, оскільки 

ч. 1 вказаної статті передбачає таку можливість у випадках: 1) якщо цю особу 

застали під час вчинення злочину, 2) якщо безпосередньо після вчинення 

злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак 

на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила 

злочин (п. 1, 2 ч. 1 ст. 208 КПК України). Обов’язково проводиться обшук 

затриманої особи уповноваженою службовою особою, слідчим з дотриманням 

правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України (ч. 3 ст. 208 КПК 

України). Далі, як правило, проводиться огляд місця події у порядку, 

передбаченому ч. 3 ст. 214 КПК України, (у 92% вивчених матеріалах 

кримінальних проваджень), після цього відповідні відомості вносяться до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч. 1 ст. 214 КПК України).  

Друга слідча ситуація, у якій відомості, що надійшли до правоохоронних 

органів, свідчать про вчинення грабежу або розбійного нападу конкретними 

особами, але останні з місця вчинення злочину зникли, є досить поширеною і 

досить сприятливою для подальшого розслідування кримінального 

провадження, про що зазначили 82% опитаних слідчих органів внутрішніх 

справ (Додаток А, табл. А. 5).   

У цій слідчій ситуації проводиться огляд місця події, допитується 

потерпілий (потерпілі), проводяться тактичні операції, направлені на 

виявлення осіб, що вчинили грабіж або розбійний напад, що складаються не 

лише з комплексу слідчих (розшукових) дій, але й з негласних слідчих 

(розшукових) дій та інших процесуальних дій та організаційних заходів. 

Важливим фактором для ефективного вирішення цієї ситуації є 

невідкладність проведення всіх необхідних слідчих (розшукових) дій. В ході 

виїзду на місце події одразу встановлюється час, місце і обставини вчинення 

злочину, кількість злочинців, їх прикмети, наявність зброї, транспортних 

засобів та напрямок, в якому вони зникли. В залежності від цієї інформації 
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вирішується питання про доцільність проведення розшуку злочинців “за 

гарячими слідами” і, отримавши дані про ймовірний напрямок руху злочинців 

або місце їх перебування, вживаються заходи для організації їх 

переслідування.  

У випадку встановлення місця перебування підозрюваної у вчиненні 

грабежу або розбійного нападу особи (осіб), необхідно невідкладно 

організувати його (їх) затримання, особистий обшук, впізнання, обшук за 

місцем проживання або роботи, а потім допитати.  

Третя слідча ситуація, найбільш несприятлива для розслідування у 

зв’язку з надзвичайно обмеженими відомостями про злочинців виникає, коли 

наявна інформація про факт вчинення грабежу або розбійного нападу 

невідомими особами. 

Несприятливий характер слідчої ситуації викликає необхідність 

застосування органами досудового розслідування широкого комплексу 

слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення, розшук і затримання 

злочинців “за гарячими слідами” і на розшук викраденого. 

 Ефективність розслідування у такій слідчій ситуації багато в чому 

залежить від організації взаємодії між органами досудового розслідування й 

оперативними підрозділами; у повному використанні усіх можливостей 

оперативних підрозділів. У цьому також важливу роль відіграє функція 

прокурорського нагляду за досудовим розслідуванням у формі процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням, реалізуючи яку, прокурор, маючи 

доступ до всіх матеріалів кримінального провадження, уповноважений 

доручати проведення як гласних, так і негласних слідчих (розшукових) дій як 

слідчому, так і відповідним оперативним підрозділам, сприяючи тим самим 

всебічності та оперативності розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив 

кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру 

своєї вини (ст. 2 КПК України).  

На підставі визначених законом України “Про прокуратуру” 181, КПК 

України (ст. 36) повноважень, прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням 
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законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням, має право:  

1) починати досудове розслідування за наявності відповідних підстав, 

передбачених КПК України;  

2) мати повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, 

що стосуються досудового розслідування;  

3) доручати органу досудового розслідування проведення досудового 

розслідування;  

4) доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у 

встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 

(розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх 

проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках – особисто 

проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим 

Кодексом;  

5) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам тощо 113.  

На підставі системного аналізу відповідних норм законодавства, 

результатів вивчення матеріалів слідчо-судової та прокурорської практики, а 

також наукових джерел, можливо зробити висновок про такі форми участі 

прокурора у провадженні слідчих (розшукових) дій, як: 

 1) доручення прокурора на їх проведення,  

2) давання вказівок прокурором щодо їх проведення,  

3) участь прокурора у їх проведенні,  

4) особисте проведення прокурором слідчих (розшукових) дій.  

Розглянемо тактично-організаційні особливості провадження 

вищезазначених процесуальних дій, що проводяться на початковому етапі 

розслідування грабежів та розбоїв, а також участь у їх провадженні прокурора 

– процесуального керівника, детальніше. 

Перш за все, зауважимо, що огляд місця події, відповідно до ч. 3 ст. 214 

КПК України, є єдиною слідчою (розшуковою) дією, яку законодавець 
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дозволяє проводити до  внесення відомостей про кримінальне 

правопорушення до ЄРДР. Це насамперед пов’язано з тим, що зволікання з 

проведенням огляду місця події може мати наслідком втрату можливості 

встановлення обставин кримінального правопорушення. 

Завданнями огляду місця події є такі:  

- виявлення слідів кримінального правопорушення;  

- встановлення обставин події, механізму вчинення кримінального 

правопорушення;  

- визначення напрямів розслідування та висунення загальних версій 

стосовно події кримінального правопорушення і його учасників;  

- одержання вихідної інформації для організації пошуку 

правопорушника і виконання першочергових невідкладних слідчих 

(розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій [188, с. 571]. 

Інші правники до вищевказаних завдань, що виконує  слідчий під час 

огляду місця події, додають наступні:  

- вивчення обстановки події в цілому для з’ясування характеру й 

обставин злочину, що розслідується;  

- спостереження за поведінкою потерпілого і свідків; керівництво 

діями інших учасників слідчо-оперативної групи;  

- контроль за своїми діями, висловлюваннями, прояв емоційної 

стійкості тощо [68, с. 159]. 

Необхідно зазначити, що специфікою огляду місця події, як слушно 

зазначає В. К. Весельський, є те, що його неможливо замінити повною мірою 

іншими слідчими (розшуковими) діями, тактичні прийоми проведення яких 

розраховані на інші способи отримання та фіксації доказової інформації [43, 

с. 152]. Огляд місця події є незамінною слідчою (розшуковою) дією, оскільки 

слідчий безпосередньо, без проміжних ланок, сприймає ті або інші об’єкти в 

тому вигляді, в якому їх застає. Тому доказова інформація надходить до 

слідчого з мінімальними перекрученнями [127, с. 122]. Саме сприйняття 

обстановки місця події дає можливість слідчому уявити картину події, на 
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основі отриманої емпіричної бази висунути версії та організувати проведення 

інших слідчих (розшукових) дій [27, c. 156]. 

Ефективне розслідування грабежів та розбійних нападів  багато в чому 

залежить від наявності криміналістично значимої інформації, здобутої в 

результаті проведення огляду місця події. Виявлення та розшифрування слідів, 

залишених на місці учинення кримінального правопорушення, досить часто 

вказують на особу (осіб), яка могла його вчинити, а також дозволяють 

визначити напрями розслідування. Успішне проведення огляду місця події 

багато в чому залежить від професійних навичок та життєвого досвіду 

слідчого, а також прокурора – процесуального керівника, якщо він бере в 

ньому участь або проводить огляд самостійно, а також їх знань в галузі 

криміналістики. Зокрема, тактична обізнаність слідчого та прокурора – 

процесуального керівника з криміналістичними особливостями проведення 

огляду дасть змогу легко зорієнтуватися в тому, де можливо відшукати сліди 

кримінального правопорушення. 

Разом з тим, не дивлячись на значимість досліджуваної слідчої 

(розшукової) дії, її незамінність іншими процесуальними діями, результати 

вивчення матеріалів архівних кримінальних проваджень щодо розслідування 

грабежів та розбійних нападів, а також вивчені матеріали прокурорського 

реагування переконливо свідчать про те, що часто слідчі недооцінюють 

можливості та значення огляду місця події,  в результаті чого ця слідча 

(розшукова) дія проводиться поверхнево, поспіхом або взагалі не проводиться. 

Близько 20 % вивчених нами протоколів огляду місця події у кримінальних 

провадженнях про грабежі та розбійні напади свідчать про порушення вимог 

кримінального процесуального законодавства під час проведення огляду, 

понад 50 % протоколів – про порушення або невикористання 

криміналістичних рекомендацій щодо організації й тактики проведення огляду 

місця події.   

Типовими недоліками огляду місця події у кримінальних провадженнях 

про грабежі (а в окремих випадках, й про розбої), є спрощена фіксація 
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обстановки місця події в протоколі, що виражається в її описані у основній 

частині протоколу в обсязі 1-2 сторінки рукописного тексту, а у окремих 

випадках – менше однієї сторінки; у відсутності  схем, планів місця події; 

відсутності фототаблиць, що ілюструють обстановку місця події; невилученні 

об’єктів з місця події, що в подальшому могли б бути визнані речовими 

доказами. 

Найчастіше огляд місця події не проводиться взагалі у випадках, коли 

підозрювана особа затримана “за гарячими слідами”, й потерпілий, а також 

можливі свідки одразу вказують на затриманого як на особу, що вчинила 

грабіж; а також у окремих випадках, коли потерпілий звертається до 

правоохоронного органу із заявою про вчинений щодо нього грабіж у 

людному місці, зокрема, площа, перехрестя, людна вулиця тощо (виявлено у 

9% вивчених кримінальних провадженнях про грабежі). Зауважимо, що огляд 

місця події повинен проводитись в кожному випадку, незалежно від місця 

вчинення грабежу та наявної інформації на початку розслідування. 

Пізнавальний та дослідницький характер цієї слідчої (розшукової) дії сприяє 

відновленню механізму події злочину, що вчинений та інших обставин, 

зокрема, виявленню фактичних даних та їх джерел, що в подальшому можуть 

бути визнані судом речовими доказами та іншими видами доказів. 

Зауважимо, що процесуальний керівник досудового розслідування 

повинен давати вказівки щодо дотримання слідчим принципу повноти огляду 

місця події, що часто порушується саме у кримінальних провадженнях про 

грабежі й розбійні напади. Так, зокрема, встановлення меж території 

(місцевості), яку необхідно оглянути, повинно здійснюватися таким чином, 

щоб охопити всю місцевість, на якій можуть бути виявлені сліди або 

предмети, що можуть мати доказове значення. Це є основоположним 

принципом огляду місця події, дотримання якого забезпечує виконання 

завдань не лише досліджуваної слідчої (розшукової) дії, але й кримінального 

провадження в цілому (ст. 2 КПК України).   
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У криміналістичній літературі неодноразово зазначається, що не слід 

побоюватись розширення меж огляду, оскільки нерідко саме на ділянках, 

віддалених від місця події, вдається виявити цінні для розслідування докази: 

встановити звідки прибули злочинці, скільки їх було та інше [130, с. 172–174; 

170, с. 52]. 

К. О. Чаплинський з цього приводу зауважив, що межі огляду місця 

події повинні охоплювати:  

- місце, де відбулася злочинна подія, виявлені сліди злочину або 

інші речові докази та предмети, що мають значення для кримінального 

провадження; 

- приміщення або ділянку місцевості, де відбулася підготовка до 

вчинення злочину;  

- шляхи підходу злочинця до місця події і шляхи його відходу;  

- місце, де відбувалося приховування злочинної діяльності;  

- інші помешкання і ділянки місцевості, де можуть знаходитися 

предмети, що стосуються розслідування [274, с. 25]. 

Разом з тим, результати вивчення матеріалів кримінальних проваджень 

про грабежі та розбійні напади свідчать про поодинокі випадки, в яких слідчі 

не обмежуються під час огляду місця події лише територією безпосереднього 

нападу на потерпілого,  розширюють межі слідчого огляду – оглядають сходи 

під’їзду багатоквартирного будинку, визначають і оглядають місце можливої 

засідки злочинців. У більшості випадків оглядаються лише приміщення, у 

якому відбувся грабіж або розбійний напад, ділянка місцевості, на якій 

безпосередньо відбувся напад або сліди злочинця є видимими неозброєним 

оком (наприклад, доріжка слідів злочинця у парковій зоні на вологому ґрунті). 

Так, ГПУ вивчено стан розслідування у кримінальному провадженні 

розпочатому 26.02.2014 р. СВ Пустомитівського РВ ГУМВС України у 

Львівській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 

ч. 3 ст. 187 КК України, за фактом розбійного нападу на гр-на Бегу В.М.  

Вивченням матеріалів провадження встановлено, що організація стану 
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досудового розслідування перебуває на вкрай низькому професійному рівні, 

планування у кримінальному провадженні носить формальний характер, 

висунуті планом версії в ході розслідування не перевірено, надані в 

кримінальному провадженні вказівки ГСУ МВС, СУ ГУМВС у Львівській 

області не виконуються. Слідчі (розшукові) дії проводились лише в першому 

місяці. Оперативне супроводження досудового розслідування вказаного 

кримінального провадження не здійснюється, що дає підстави вважати, що 

результати роботи створеної слідчо-оперативної групи на оперативних 

нарадах при начальникові слідчого підрозділу та начальника територіального 

органу внутрішніх справ не розглядаються, що є порушенням вимог наказу 

МВС від 14.08.2012 № 700. 

Після надходження повідомлення про вчинення кримінального 

правопорушення, достатніх заходів щодо його негайного кваліфікованого 

документування для забезпечення швидкого розкриття керівництвом 

Пустомитівського РВ вжито не було. Огляд місця події проведено слідчим на 

неналежному рівні, план-схема не складена, фототаблиця відсутня. 

Територія, прилегла до місця події та шляхів можливого відходу злочинців на 

предмет можливого залишення слідів та речових доказів не обстежена. 

Висунуті планом версії в ході розслідування не перевірено [109]. 

Вважаємо, прокурор – процесуальний керівник повинен надавати 

вказівки щодо меж огляду місця події, якщо він безпосередньо бере участь у 

проведенні цієї слідчої (розшукової) дії, або доручати слідчому проведення 

повторного або додаткового огляду з метою слідчого огляду не лише місця 

вчинення злочину, але й шляхів підходу потерпілого до нього; можливих 

шляхів підходу до місця вчинення злочину та шляхів відходу; можливого 

місця засідки, де злочинець очікував на потеплілого або спостерігав за ним; 

інших приміщень чи ділянок місцевості, де можуть бути виявлені об’єкти, 

залишені злочинцем (наприклад, викинуті злочинцем речі, що належали 

потерпілому тощо).   
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Ще однією особливістю проведення огляду місця події у кримінальних 

провадженнях про грабежі та розбійні напади, що негативно впливає на 

подальший процес розслідування цих злочинів, є те, що в порушення 

криміналістичних рекомендацій щодо організації й тактики огляду місця події, а 

також вимог статті 2 КПК України в частині повного та всебічного розслідування 

злочинів, огляд місця події проводиться без залучення необхідних для цього 

спеціалістів, зокрема, не залучається кінолог із службовим собакою, а також 

не залучаються спеціалісти із радіорозвідки.  

Так, наприклад, у кримінальному провадженні № 12014160500004848, 

розпочатому СВ Приморського РВ Одеського МУ МВС України, у якому в 

порушення  доручення МВС України від 19.12.2012 р. “Про вжиття заходів з 

розслідування злочинів із залученням можливостей підрозділів оперативно-

технічних заходів” до огляду місця події не залучено як спеціалістів працівників 

ПОТЗ з метою отримання відомостей щодо базових станцій (сукупність 

обладнання одного оператора) та ідентифікаційних параметрів секторів базових 

станцій операторів телекомунікацій для забезпечення отримання слідчими 

інформації визначеної п. 7 ст. 162 КПК України, що унеможливило у подальшому 

слідчому звернутися до слідчого судді з  клопотанням про тимчасовий доступ до 

речей і документів [106]. 

Незалучення до проведення огляду оперативних працівників, як 

правило, призводить до того, що не відпрацьовуються особи, які проживають в 

безпосередній близькості від місця події, не встановлюється наявність камер 

відеоспостереження, допити потерпілих проводяться поверхово, моніторинг 

мобільних телефонів, які працювали в місці вчинення злочину та по 

маршрутах підходу та відходу, а так само роздруківку мобільних телефонів 

потерпілих  та осіб причетних до злочину, отримується несвоєчасно. 

В окремих випадках до оглядів місця події у кримінальних 

провадженнях досліджуваної категорії не залучаються спеціалісти – 

криміналісти, в результаті чого не виявляються та не вилучаються об’єкти, які 

в подальшому могли б бути визнані речовими доказами та щодо яких є 



 
93 

необхідність призначення судових експертиз. Крім того, несвоєчасне 

вилучення таких об’єктів в ході додаткового чи повторного огляду місця події 

та несвоєчасне призначення необхідних судових та криміналістичних 

експертиз щодо вилучених об’єктів призводить до втрати слідів на цих 

об’єктах та унеможливлює їх використання в подальшому у якості доказів. 

Так, наприклад,  у кримінальному провадженні № 12014100020005057,  

розпочатому  26.06.2014 р. слідчим відділом Дарницького РУ ГУМВС України 

в     м. Києві за ч. 2 ст. 187 КК України, в ході  огляду місця події був вилучений 

пластиковий хомут, яким злочинці зв’язували потерпілого гр-на С. Зазначений 

хомут всупереч вимогам кримінального-процесуального законодавства 

оглянутий не був й, зокрема, не оброблявся на предмет виявлення на ньому 

слідової інформації (слідів рук, біологічних слідів злочинців тощо) [104]. 

У  кримінальному провадженні № 12014110140000534, розпочатому  

15.05.2014 р. слідчим відділом Васильківського МВ ГУМВС України в Київській 

області за ч. 3 ст. 187 КК України криміналістичні експертизи щодо слідів, 

вилучених з місця події під час повторного огляду місця події, призначено лише 

через 2 місяці після початку досудового розслідування. Внаслідок цього сліди, 

які мають властивості знищуватися, на момент призначення експертизи, 

були непридатними для експертного дослідження [105]. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що прокурор, здійснюючи свої 

повноваження з процесуального керівництва досудовим розслідуванням 

грабежів та розбійних нападів в ході проведення огляду місця події, а також в 

ході ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, у якому вказана 

слідча (розшукова) дія вже мала місце, повинен звертати увагу на наступне:  

1) виявлення ознак, які вказують на вчинення саме грабежу або 

розбійного нападу;  

2) визначення точного місця вчинення кримінального правопорушення з 

метою виявлення криміналістично значущої інформації, встановлення 

можливих свідків;  
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3) встановлення ознак та факторів, які свідчать, що злочин учинено саме 

затриманою особою, або особою, на яку вказують потерпілий або свідки, а 

також слідів, які він залишив;  

4) встановлення способу вчинення грабежу або розбійного нападу; 

 5) виявлення причин та умов, які сприяли вчиненню цього 

кримінального правопорушення;  

6) встановлення додаткових можливостей виявлення доказової 

інформації. 

Допит потерпілого у кримінальних провадженнях про грабежі та 

розбійні напади також має свою специфіку, оскільки може відбуватися у 

різних слідчих ситуаціях допиту – від сприятливої, коли потерпілий 

зацікавлений у розкритті й розслідуванні злочину й надає правдиві показання, 

до нейтральної, коли потерпілому байдуже, чи буде вчинений щодо нього 

злочин розкритим та навіть несприятливої, коли потерпілий своїми діями, у 

тому числі даванням неправдивих показань, перешкоджає встановленню всіх 

необхідних обставин у кримінальному провадженні. Саме тому показання 

потерпілого не повинні мати переваг під час їх оцінки в якості доказів перед 

іншими доказами та повинні бути перевірені й оцінені слідчим та прокурором 

– процесуальним керівником критично.  Прокурор – процесуальний керівник 

повинен контролювати повноту досудового розслідування, що здійснює 

слідчий та не допускати ситуації, коли слідчий віддає перевагу під час 

розслідування лише одній версії, керуючись показаннями потерпілого.  

Мотиви давання потерпілим від грабежів та розбійних нападів 

неправдивих показань, а також тактика допиту потерпілих, у тому числі й від 

злочинів досліджуваного виду, є предметом чисельних досліджень фахівців-

криміналістів [88; 86; 189; 234; 205; 96], тому детально зупинятися на них не 

ми будемо. Зазначимо лише, що завданням прокурора – процесуального 

керівника є забезпечити повноту встановлених під час допиту потерпілого 

обставин події, оскільки значна кількість протоколів допиту потерпілих 

свідчить про поверхневість та неповноту допиту.  



 
95 

До обставин, які повинні бути з’ясовані під час допиту потерпілого у 

кримінальних провадженнях досліджуваної категорії, відносяться наступні: 

– коли, де і при яких обставинах були вчинені протиправні дії, у чому 

конкретно вони виражалися, що було викрадено; 

– який матеріальний збиток заподіяний діями злочинця (злочинців); 

– кількість учасників кримінального правопорушення та їх прикмети; 

– чи виділявся серед групи злочинців лідер або організатор конкретних 

дій; 

– чи застосовував злочинець (злочинці) під час нападу якісь предмети як 

зброю; 

– чи чинив потерпілий опір, якщо так, то в чому він виражався і які сліди 

могли залишитися в результаті цього на тілі й одязі злочинця (злочинців); 

– які ушкодження виявив згодом потерпілий на своєму тілі й одязі; 

– обставини, що передували протиправним діям;  

– наявність і характер взаємовідносин між злочинцем (злочинцями) і 

потерпілим до вчинення кримінального правопорушення; 

– наявність осіб, які не брали безпосередньої участі у протиправних діях, 

але не заважали, а можливо і сприяли діям злочинця (злочинців); 

– хто із знайомих у момент учинення кримінального правопорушення 

знаходився разом з потерпілим, коли і з якої причини покинув місце вчинення 

кримінального правопорушення; 

– чи не зустрічався потерпілий з підозрюваним або його знайомими чи 

родичами після вчинення кримінального правопорушення, якщо зустрічався, 

то хто був ініціатором цієї зустрічі і про що вели мову [95, с. 26]. 

Дискусійним питанням серед процесуалістів та практиків є момент 

допиту потерпілого. Так, одні фахівці вважають доцільним допит потерпілого 

у справах про грабежів розбої варто проводити якнайшвидше після події, 

оскільки потерпілий через свій хворобливий стан, а також із причини 

природного процесу забування, може згодом не згадати окремі деталі події або 

інакше оцінити причини події, мотиви своєї поведінки, а також поведінки осіб, 
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які на нього напали [228, c. 22].  

Інші вчені пропонують враховувати те, що факт викрадення майна, 

особливо у поєднанні з насильством або погрозою його застосування, окрім 

завдання матеріальних збитків, може викликати у потерпілого стан сильного 

душевного хвилювання та не рекомендують проводити допит особи, яка 

знаходиться в стані хвилювання, розгубленості, пригніченості, крім 

виняткових випадків, які не терплять зволікання [100, с. 357]. З урахуванням 

стану потерпілого, його допит може бути проведений через певний проміжок 

часу. При цьому, як зазначає Д. А. Патрелюк, нервове збудження поступово 

зникне, а замість сумбурних емоційних висловлювань потерпілий логічно і 

детально зможе розповісти про факт вчинення незаконного заволодіння [161, 

с. 130]. 

Вважаємо, що прокурор – процесуальний керівник досудовим 

розслідуванням обов’язково повинен брати участь у проведенні допиту 

потерпілого або самостійно проводити вказану слідчу (розшукову) дію у 

випадках: 

-  повторного допиту потерпілого, якщо під час попереднього допиту 

(допитів) потерпілий надає неправдиві показання, у тому числі, й через страх;  

- допиту потерпілого під час досудового розслідування в судовому 

засіданні, який проводиться в такому режимі через небезпеку для життя і 

здоров’я потерпілого (ст. 225 КПК України); 

- допиту неповнолітнього, у тому числі й малолітнього потерпілого, що 

проводиться відповідно до ст. 226 КПК України у присутності законного 

представника, педагога або психолога, а за необхідності – лікаря. 

Разом з тим, за результатами опитування прокурорів – процесуальних 

керівників досудовим розслідуванням встановлено, що самостійно проводять 

допити у кримінальних провадженнях 28% респондентів, беруть участь разом 

зі слідчим – 15% респондентів; ніколи не проводили допит і не були 

присутніми під час його проведення в якості прокурора – процесуального 

керівника – близько 55% респондентів (Додаток А, табл. А. 6), що свідчить 
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про пасивність прокурорів – процесуальних керівників, їх необізнаність у 

матеріалах кримінальних проваджень, у яких вони здійснюють процесуальне 

керівництво. 

Окрім участі у слідчих (розшукових) діях або безпосередньому їх 

проведенні, прокурор – процесуальний керівник повинен перевіряти наявність 

та обґрунтованість фактичних та юридичних підстав проведення відповідних 

слідчих (розшукових) дій.  

На підставі вивчених матеріалів слідчо-судової та прокурорської 

практики розслідування грабежів та розбійних нападів, зокрема, що 

кваліфіковані як тяжкі та особливо тяжкі злочини, відповідних актів 

реагування прокурора, що здійснює процесуальне керівництво досудовим 

розслідуванням, а також на підставі результатів опитування прокурорів-

процесуальних керівників, можна зробити висновок про те, що слідчі часто 

припускаються помилок та неточностей при складанні клопотань про 

проведення відповідних слідчих (розшукових) дій, зокрема:  

1) слідчими не вживаються заходи щодо одержання доказової інформації 

іншим способом, без застосування заходів, які тимчасово обмежують окремі 

конституційні права і свободи людини і громадянина;  

2) в клопотаннях про дозвіл на обстеження житла чи іншого володіння 

особи не зазначаються відомості, які б підтверджували фактичне використання 

особою зазначеного у клопотанні житла або іншого володіння;  

3) в клопотаннях не завжди зазначається, ким внесено інформацію про 

кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 

дані про норму КК України, якою передбачено відповідальність за діяння, 

вчинене особою. У витягах із Реєстру не завжди фабула відповідає статті або 

частині статті КК України; 

 4) слідчі не завжди враховують наявність передбачених законом умов, 

за яких допускається проведення певних слідчих (розшукових) дій та не 

зазначають у клопотаннях, які дані вони отримають в результаті проведення 

цих дій.  
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На наш погляд, вищезазначені та інші причини постановлення слідчими 

суддями ухвал про відмову в дозволі на проведення слідчих (розшукових) дій, 

в першу чергу, обумовлені недостатнім рівнем професійної підготовки 

слідчих, а також недостатньою компетенцією прокурорів – процесуальних 

керівників досудовим розслідуванням, відсутністю методичних рекомендацій 

та практикумів із складання процесуальних документів та іншими причинами. 

Питання законності та обґрунтованості затримання особи за підозрою у 

вчиненні злочину є постійним об'єктом уваги, перш за все, практиків. 

Результати вивчення матеріалів слідчо-судової практики, а саме кримінальних 

проваджень про грабежі та розбійні напади свідчить, що затримання особи, 

яка вчинила грабіж або розбійний напад відбувається, як правило, в порядку, 

передбаченому ст. 208 КПК України, а саме:  

1) цю особу застали під час вчинення злочину; 

2) коли безпосередньо після вчинення грабежу або розбійного нападу 

очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, 

одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин. 

Відповідно до ч. 3 ст. 208 КПК України уповноважена службова особа, 

слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням 

правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України. 

Одним із  проблемних питань участі прокурора у  затриманні й обшуці 

особи, яку застали на місці вчинення грабежу або розбійного нападу або 

одразу після їх вчинення є те, що ч. 3 ст. 208 КПК України передбачає 

повноваження прокурора здійснити обшук затриманої особи з дотриманням 

відповідних правил, передбачених КПК України. Не є зрозумілим чи прокурор 

має виключне право здійснювати такий обшук особисто, або також керуючись 

повноваженнями, закріпленими також у ч. 2 ст. 36 КПК України, має право 

брати участь у його проведенні, давати вказівки щодо такого проведення 

тощо. На наш погляд, з метою однозначного практичного застосування 

вищевказаних положень КПК України, необхідно внести відповідні 

доповнення до ч. 3 ст. 208 КПК України та надати повноваження прокурору не 
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лише особисто здійснити обшук затриманої особи, але й брати участь у його 

проведенні. 

Відповідно до ст. 209 КПК України особа є затримана з моменту, коли 

вона силою або через підкорення наказу змушена залишатись поряд із 

уповноваженою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою 

службовою особою.  

Тому відлік 60 годин, протягом яких затримана особа повинна бути 

доставлена до суду, необхідно відраховувати з моменту фактичного 

затримання особи, а не з години, яка зафіксована у протоколі. Прокурор – 

процесуальний керівник, встановивши порушення зазначеної норми, 

зобов’язаний вжити заходів, передбачених чинним законодавством. При цьому 

необхідно враховувати, що відповідно до ч. 5 ст. 208 КПК про затримання 

особи, підозрюваної у вчиненні злочину, складається протокол, в якому, крім 

відомостей, передбачених ст. 104 КПК України, зазначаються:  

місце, дата і точний час (година і хвилини) затримання відповідно до 

положень ст. 209 КПК України;  

- підстави затримання;  

- результати особистого обшуку;  

- клопотання, заяви чи скарги затриманого, якщо такі надходили;  

- повний перелік процесуальних прав та обов’язків затриманого.  

Протокол про затримання підписується особою, яка його склала, і 

затриманим. Копія протоколу негайно під розпис вручається затриманому а 

також надсилається прокурору. 

Таким чином, дослідивши правові та організаційні аспекти проведення 

слідчих (розшукових) дій у типових слідчих ситуаціях розслідування грабежів 

та розбійних нападів, вважаємо що основним способом покращення їх 

ефективності, а також покращення показників розслідування цих видів 

злочинів в цілому, є підвищення рівня професійної підготовки як слідчих та 

оперативних працівників, так і прокурорів – процесуальних керівників шляхом 

проведення відповідних навчань у межах професійної підготовки та 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1208#n1208
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page7#n2008
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перепідготовки працівників слідчих підрозділів та прокуратури, а також 

усунення певних висвітлених дискусійних положень у чинному 

кримінальному процесуальному законодавстві.  

 

2.3. Особливості процесуального керівництва проведенням 

негласних слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування 

грабежів та розбійних нападів 

 

Негласні слідчі (розшукові) дії є новим інститутом кримінального 

законодавства України, який з’явився з прийняттям нового КПК у 2012 році. 

Проте за короткий час його ефективність і значимість для розслідування 

злочинів підтвердилася практикою. Так, досить багато обставин, які 

підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчому вдається 

встановити саме в результаті проведення таких дій.  

Проблемним питанням проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

присвячені роботи багатьох вітчизняних вчених – фахівців в галузі 

кримінального процесу, оперативно-розшукової діяльності та криміналістики, 

зокрема  О. А. Білічак, В. О. Глушкова, В. В. Гевка, М. Л. Грібова, С. Ю. 

Ільченка, О. В. Капліної, В. Т. Маляренка, М. Я. Никоненка,  Д. П. 

Письменного, М. А. Погорецького, В. А. Селюкова, Д. Б. Сергєєвої, С. М. 

Стахівського, О. Ю. Татарова, В. М. Тертишника, В. П. Шибіко, М. Є. 

Шумили, М. С. Цуцкірідзе та інших. Загалом праці вказаних вчинених були 

скеровані на дослідження нормативного врегулювання інституту негласних 

слідчих (розшукових) дій та на окремі проблемні питання їх проведення. 

Участі прокурора у їх провадженні у науковій літературі уваги приділено, на 

наш погляд, не достатньо. Представлені у криміналістичній літературі окремі 

аспекти методики розслідування грабежів та розбійних нападів також 

інформації про такий засіб розслідування, як негласні слідчі (розшукові) дії, не 

містять. 
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Отже, відповідно до ч. 2 ст. 36 КПК України, прокурор – процесуальний 

керівник наділений широкими владно-розпорядчими повноваженнями, які 

забезпечують здійснення ним процесуального керівництва під час проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій. Такими повноваженнями є:  

- мати повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, що 

стосуються досудового розслідування (п. 2); 

- доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у 

встановлений прокурором строк негласних слідчих (розшукових) дій , інших 

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

них (п. 4); 

- доручати проведення негласних слідчих (розшукових) дій відповідним 

оперативним підрозділам (п. 5); 

- скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих (п. 7); 

- погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до 

слідчого судді про проведення негласних слідчих (розшукових) дій у 

випадках, передбачених цим Кодексом, чи самостійно подавати слідчому судді 

такі клопотання (п. 10) [113].  

Варто зазначити, що на відміну від слідчих (розшукових) дій, прокурор 

не наділений повноваженнями особисто проводити негласні слідчі (розшукові) 

дії, проте проведення майже усіх негласних слідчих (розшукових) дій 

неможливе без реалізації прокурором повноваження, визначеного п. 10 ч. 2 ст. 

36 КПК України, а саме погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань 

слідчого до слідчого судді про проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій у випадках, передбачених цим Кодексом, чи самостійно подавати слідчому 

судді такі клопотання. 

Відповідно до ч. 3 ст. 246 КПК України, рішення про проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій приймає слідчий, прокурор, а у 

передбачених КПК України випадках – слідчий суддя за клопотанням 

прокурора або за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором. Такими 

випадками є втручання у приватне спілкування у всіх представлених у законі 
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різновидах (ч. 1, 4 ст. 258 КПК України) окрім випадку, передбаченого ч. 2 ст. 

264 КПК України – здобуття відомостей з електронних інформаційних систем 

або її частини, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або 

утримувачем або не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту; 

обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи 

(ст. 247 КПК України), установлення місцезнаходження радіоелектронного 

засобу (ч. 2 ст. 268 КПК України), спостереження за особою (ч. 2 ст. 269 КПК 

України), аудіо-, відеоконтроль місця (ч. 2 ст. 270 КПК України), а також 

негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження (ч. 2 

ст. 274 КПК України). 

Враховуючи, що поняття та сутність кримінального процесуального 

рішення як об’єкта обґрунтування у конкретному кримінальному провадженні, 

види кримінально-процесуальних рішень, поняття та природа обґрунтування 

процесуальних рішень, процес та етапи (стадії) його обґрунтування тією чи 

іншою мірою досліджені в процесуальній літературі [17; 136; 58; 137; 149; 56; 

64; 204; 48; 31; 70; 71; 47], торкнемося їх лише в аспекті визначення суб’єкта 

прийняття рішення про проведення НСРД. 

Процесуальні рішення, як слушно зазначає С. С. Алексєєв, це – 

«головна, визначальна ланка правозастосовної діяльності» [4, c. 321]. За 

справедливим твердженням П. А. Лупинської, результати процесуальної 

діяльності правозастосовних органів з виконання завдань, які стоять перед 

ними, у кінцевому підсумку виражаються в прийнятті й виконанні 

передбачених законом рішень [136, c. 3]. 

У теорії кримінального процесу не склалося єдності думок щодо 

визначення поняття процесуального рішення. Так, рішення в кримінальному 

судочинстві може бути визначено як складений відповідно до процесуальної 

форми правовий акт, у якому орган дізнання, слідчий, прокурор, суддя або суд 

у межах своєї компетенції у визначеному законом порядку дають відповіді на 

правові питання, що виникають у справі, й виражають власне волевиявлення 

про дії, що випливають з обставин та приписів закону, які спрямовані на 

досягнення завдань кримінального судочинства [136, c. 18]. 
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С. М. Смоков визначає процесуальне рішення слідчого як правовий акт, 

у якому слідчий, у межах своєї компетенції, у встановленому кримінально-

процесуальним законом порядку виражає у вигляді державно-владного веління 

висновки про виконання (чи невиконання) конкретних процесуальних дій, що 

обумовлено необхідністю досягнення завдань кримінального судочинства і 

вимогами закону стосовно фактичної ситуації, що склалася [204, c. 10].  

Схоже визначення процесуального рішення дає Н. В. Глинська, 

розуміючи під ним виражений у встановленій законом формі індивідуальний 

правозастосовний акт, у якому компетентні державні органи і посадові особи у 

встановленому законом порядку з метою вирішення правових і 

кримінологічних завдань кримінального судочинства дають відповіді на 

питання, що виникли в справі, й виражають владне волевиявлення про дії або 

бездіяльність, що випливають із встановлених на момент винесення рішення 

фактичних обставин справи і приписів чинного законодавства [48, c. 7]. 

Слушною, на наш погляд, є позиція Ю. А. Тихомирова, який вказує, що 

головним для характеристики сутності будь-якого рішення є те, що кожне з 

них є вольовим, свідомим актом вибору конкретним суб’єктом на підставі 

наявної в його розпорядженні інформації напрямків майбутньої поведінки для 

оптимального вирішення конкретного завдання шляхом адекватних способів 

та засобів досягнення поставлених цілей. Власне кажучи, прийняття рішення – 

це вибір альтернативи, тобто визначення того, як треба діяти в даному 

конкретному випадку, якому варіанту поведінки віддати перевагу, щоб 

досягти поставленої мети. Отже, рішення – це один з необхідних елементів 

конкретної вольової дії, що полягає у виборі мети дії і способів її досягнення 

[213, c. 23-24]. 

У ході кримінального провадження приймається значна кількість 

різноманітних процесуальних рішень, кожне з яких виконує в кримінальному 

процесі лише властиву йому функцію й характеризується індивідуальними 

ознаками, проте окремі з таких рішень мають спільні риси. Це дає можливість 

класифікувати процесуальні рішення на певні групи для їх упорядкування, 

вироблення спільних загальних вимог до рішень, що належать до кожної із 



 
104 

груп, розробити спільні підстави для їх прийняття та відповідні методики для 

їх обґрунтування й виконання. 

У теорії кримінального процесуального права запропоновано низку 

класифікацій процесуальних рішень [18, c. 4; 137, c. 26-33; 203, c. 126-131; 28, 

c. 107-108; 240; 149, c. 17-24; 25, c. 59], кожна з яких має теоретичне й 

практичне значення для удосконалення механізму кримінального 

провадження. Не вдаючись до їх аналізу, оскільки він виходить за межі 

предмета нашої роботи, зазначимо, що для дослідження проблеми 

встановлення підстав для проведення НСРД має значення класифікація рішень 

у кримінальному процесі за критерієм суб’єкта їх прийняття. Рішення про 

проведення НСРД відноситься до рішень, прийнятих в ході досудового 

розслідування, що ж до суб’єкта – це питання не є однозначним. 

Наводячи класифікацію рішень за суб’єктами їх прийняття, П. А. 

Лупинська  називає рішення судді, прокурора, слідчого, органу дізнання та 

дізнавача, які вправі приймати рішення в межах своєї компетенції [137, c. 44, 

61]. 

І. В. Басиста називає більш широке коло суб’єктів прийняття рішень у 

кримінальному процесі. На її погляд, це – слідчий, орган дізнання, прокурор і 

начальник слідчого підрозділу не лише органів державної безпеки й органів 

внутрішніх справ, а й прокуратури та податкової міліції. Крім цього, ряд 

рішень на стадії досудового розслідування приймає суддя (про обшук житла 

особи, про взяття під варту тощо) та голова апеляційного суду (про накладення 

арешту на кореспонденцію та зняття інформації з каналів зв’язку) [25, c. 61-

62].  

За чинним КПК України, в умовах розширення дії принципу 

змагальності, суб’єктами прийняття рішень на стадії досудового розслідування 

є досить широке коло учасників кримінального провадження. Ними є як 

сторона обвинувачення, так і сторона захисту (у частині рішень, що 

породжують виникнення чи припинення відповідних правовідносин), а також 

слідчий суддя.  
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Позиція вчених, переважно, радянської доби, відповідно до якої рішення 

у кримінальному процесі ототожнювалися із процесуальними актами, під 

якими розумівся документ, що “видається державними органами, що ведуть 

кримінальний процес” [18, c. 6] або “складається або виноситься в результаті 

діяльності зазначених органів, у встановленій законом процесуальній формі й 

містить у собі певне рішення по справі або констатує хід чи порядок 

провадження слідчих дій” [141, c. 7], на наш погляд, є недостатньо 

обґрунтованою й такою, що в умовах змагального кримінального процесу, 

позбавляє сторону захисту права приймати відповідне рішення. Сторона 

захисту наразі наділена значно ширшим колом процесуальних прав в 

порівнянні з процесуальним статусом, наданим їй до набрання чинності КПК 

2012 р. І та обставина, що рішення сторони захисту не завжди оформлюються 

відповідним процесуальним документом, не позбавляє її права ці рішення 

приймати та реалізовувати і відповідно бути суб’єктом їх прийняття. 

Суб’єктами  прийняття рішення про проведення НСРД, на наш погляд, є 

особи, які здійснюють кримінальне провадження, а саме слідчий, прокурор, 

керівник органу досудового розслідування, а також сторона захисту. 

Вважаємо, що слідчий суддя не приймає рішень про хід, напрями та засоби 

розслідування, а лише надає дозвіл слідчому, прокурору реалізовувати 

прийняте ними рішення про проведення того чи іншого процесуального 

заходу, в тому числі й проведення НСРД. Вважаємо також, що реалізовуючи 

надане ч. 3 ст. 93 КПК України право на застосування відповідних засобів 

доказування, саме сторона захисту, яка ініціює проведення НСРД, є суб’єктом 

прийняття рішення про їх проведення. 

Ухвалювати – означає приймати колективне рішення, вирішувати; 

підтримувати, схвалювати [201]. Відповідно, винесення ухвали слідчого судді, 

постановленої на підставі клопотання прокурора, слідчого, узгодженого з 

прокурором, а також розгляд відповідних клопотань сторони захисту слідчим, 
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прокурором, слідчим суддею та винесення постанови слідчого, прокурора про 

проведення відповідної негласної слідчої (розшукової) дії є актом 

затвердження, санкціонування або узгодження відповідного прийнятого 

рішення стороною захисту.  

Як слушно з цього приводу зазначається в науковій літературі, у цих 

випадках відбувається два послідовних акти ухвалення рішення: спочатку 

особою, що приймає рішення, а потім особою, що затверджує це рішення або 

виражає згоду з ним [25, c. 63]. Проте не слід ототожнювати погодження 

прийнятого рішення та його безпосереднє прийняття.  

У зв’язку з вищевикладеним, вважаємо за доцільне у відповідних 

положеннях КПК України чітко відмежовувати процесуальних осіб, які 

приймають рішення про проведення відповідних негласних слідчих 

(розшукових) дій, та тих, які надають дозвіл на їх проведення. Водночас, на 

нашу думку, немає необхідності визначати перелік суб’єктів прийняття рішень 

про проведення НСРД у чинному КПК України, оскільки це випливає з їх 

процесуального статусу. Тому ч. 3 ст. 246 КПК України вважаємо доцільним 

викласти у наступній редакції: “Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться на 

підставі постанови слідчого, прокурора, а у випадках, передбачених цим 

Кодексом – на підставі ухвали слідчого судді, винесеної на підставі 

клопотання прокурора, слідчого, погодженого з прокурором, сторони захисту, 

потерпілого”. 

Положення, закріплене у ч. 4 ст. 246 КПК України, на наш погляд, також 

потребує уточнення. Вважаємо, що прийняти рішення про необхідність 

проведення контролю за вчиненням злочину може не тільки прокурор, але й, 

наприклад, слідчий, який здійснює досудове розслідування, керівник органу 

досудового розслідування, який здійснює відомчий контроль за досудовим 

розслідуванням. Тому ч. 4 ст. 246 КПК України доцільно викласти у такій 

редакції: “Проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як контроль за 
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вчиненням злочину, здійснюється виключно на підставі постанови 

прокурора”. 

Не зважаючи на встановлене чинним кримінальним процесуальним 

законодавством право, проводяться негласні слідчі (розшукові) дії  

здебільшого саме оперативними підрозділами, оскільки слідчі не мають для 

цього ані відповідних засобів, ані професійних навичок. Тому обґрунтованими 

видаються положення частини 6 ст. 246 КПК України, яка передбачає, що 

негласні слідчі (розшукові) дії за дорученням слідчого можуть провадити 

уповноважені оперативні підрозділи. Повноваження слідчого доручати такі дії 

відповідним оперативним підрозділам встановлено п. 3 ч. 2 ст. 40, а обов’язок 

їх виконання покладено на ці підрозділи ч. 3 ст. 41 КПК України. 

На думку М. Л. Грібова, формулювання «уповноважені оперативні 

підрозділи» та «відповідні оперативні підрозділи», що вживаються у вказаних 

статтях дають можливість слідчому доручати негласні слідчі (розшукові) дії 

при розслідуванні грабежів та розбоїв як гласним, так і негласним 

(спеціалізованим) оперативним підрозділам [54]. Гласний оперативний 

підрозділ доручення слідчого на проведення цих дій може виконувати 

власними силами. Проте оскільки під час виконання доручень слідчого, 

прокурора співробітник оперативного підрозділу сам набуває повноважень 

слідчого (ч. 2 ст. 41), то він, керуючись п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК, під час 

розслідування грабежів та розбоїв, має право доручити негласні слідчі 

(розшукові) дії спеціалізованому оперативному підрозділу [55, c. 26]. 

В ході розслідування грабежів та розбійних нападів значна кількість 

доказової інформації отримується якраз в ході провадження негласних слідчих 

(розшукових) дій, зокрема, пов’язаних із втручанням у приватне спілкування 

(§ 2 глави 21 КПК України). Так, в ході розслідування грабежів та розбійних 

нападів за допомогою негласних слідчих (розшукових) дій слідчий може 

встановити особу злочинця, співучасників, їх роль у вчиненні злочину, 
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місцезнаходження злочинців та майна, здобутого злочинцями під час нападу 

тощо.  

Особливого значення негласні слідчі (розшукові) через їх 

конспіративний (прихований) характер набувають в ході розслідування 

злочинів досліджуваного виду, що вчиняються організованими злочинними 

угрупуваннями або менш складними за формою злочинними групами.  

Водночас проведення негласних слідчих (розшукових) дій завжди 

пов’язане з обмеженням конституційних прав особи на особисте життя, 

приватне спілкування тощо, тому роль прокурора – процесуального керівника 

досудовим розслідуванням під час їх проведення є досить важливою. 

Прокурорський нагляд є гарантією забезпечення законності та дотримання 

прав громадян при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Саме тому 

чинний КПК України наділив прокурора широкими повноваженнями із 

здійснення прокурорського нагляду за проведенням таких дій.  

На наш погляд, прокурор виконує одну з ключових ролей при 

проведенні негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування 

грабежів та розбоїв, оскільки має широкі повноваження щодо їх ініціювання та 

отримання дозволу на проведення, у процесі їх проведення та після їх 

проведення на етапі оцінки отриманої інформації і визначення її доказового 

значення. 

Так, прокурор є суб’єктом, який має право самостійно ініціювати 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій за наявності для того 

фактичних підстав. Більше того, така негласна слідча (розшукова) дія  як 

контроль за вчиненням злочину, що застосовується під час розслідування 

грабежів та розбійних нападів стійкою групою осіб, не може бути ініційована 

ніким, крім прокурора. При цьому рішення прокурора в цьому випадку є 

юридичною підставою для проведення певної негласної слідчої (розшукової) 

дії.  

Фактично прокурор вирішує питання про наявність достатніх підстав 

для проведення усіх негласних слідчих (розшукових) дій, приймаючи рішення 
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про їх проведення чи погоджуючи клопотання слідчого про це. Прокурор 

також, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення 

досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням, уповноважений встановлювати строк проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій, давати вказівки щодо їх проведення (ст. 36 КПК 

України). 

Ст. 246 КПК України передбачає, що слідчий повинен повідомити 

прокурора про проведення певних негласних слідчих (розшукових) дій та про 

отримані результати. Відповідно прокурор має право заборонити проведення 

або припинити подальше проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

Прокурор також приймає рішення про засекречування чи 

розсекречування матеріальних носіїв інформації, отриманої в результаті 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій.   

Підсумовуючи викладене та аналізуючи повноваження прокурора під 

час проведення негласних слідчих (розшукових) дій в ході розслідування 

грабежів та розбійних нападів, необхідно зазначити, що прокурор зосереджує 

свою увагу не лише на законності прийнятих слідчим процесуальних рішень, 

але й на обґрунтованості проведення у кримінальному провадженні окремих 

негласних слідчих (розшукових) дій. Коригування дій слідчого здійснюється 

прокурором шляхом надання обов’язкових для виконання письмових доручень 

та вказівок щодо проведення вказаних дій.  

У відповідних випадках (вчинення грабежу або розбою, що 

кваліфікуються як тяжкий та особливо тяжкий злочин) про особу злочинців і 

прикмети викраденого ними майна орієнтуються відповідні оперативні 

підрозділи, силами яких проводяться такі негласні слідчі (розшукові) дії, як 

спостереження за місцем (ст. 269 КПК України), аудіо-, відеоконтроль місця 

(ст. 270 КПК України) та інші. У цих випадках, прокурор-процесуальний 

керівник досудового розслідування, повинен вчасно приймати рішення про 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій, погоджувати клопотання 
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слідчого про їх проведення, тим самим сприяти ефективності проведення цих 

дій.  

Розглядаючи або виносячи відповідне клопотання, прокурор повинен 

перевіряти наявність у ньому усіх необхідних відомостей та реквізитів, 

передбачених ч. 2 ст. 248 КПК України, а також матеріалів, що додаються до 

клопотання. Якщо клопотання про проведення відповідної негласної слідчої 

(розшукової) дії складається прокурором особисто, то розгляд такого 

клопотання проводиться слідчим суддею за його участі. 

У кримінальних провадженнях про грабежі й розбійні напади, в яких 

предметом посягання був термінал мобільного зв’язку, до клопотання про 

дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії долучається лише 

протокол допиту потерпілого, що не завжди містить дані про належність 

терміналу потерпілій особі, не додаються відповідні документи про номер 

терміналу. Твердження слідчих про те, що звернення до районного суду для 

отримання даних про те, що конкретна SIM-карта працювала з конкретним 

мобільним терміналом (IMEI) забирає багато часу і унеможливлює оперативно 

встановити осіб, що причетні до вчинення такого кримінального 

правопорушення, часто не відповідають дійсності; слідчими часто не 

обґрунтовується термін застосування негласної слідчої (розшукової) дії, 

не  враховується загальний термін досудового розслідування; 

Якщо певні технологічні аспекти конкретної НСРД передбачені законом, 

то прокурор повинен мати змогу вивчити питання їх дотримання, незалежно 

від того, якому підрозділу буде скероване доручення на її безпосереднє 

виконання. Так, наприклад, необхідно враховувати, що ст. 269 КПК України 

не лише розмежовує візуальне спостереження на окремі види залежно від 

об’єкта (за особою, річчю або місцем), а й встановлює його поділ на таке, що 

здійснюють з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних 

технічних засобів для спостереження та без них. Крім цього, законодавцем 

виокремлено спостереження за особою та за тими, з ким вона контактує. Тому, 

якщо в ухвалі слідчого судді, дорученні слідчого, прокурора не зазначено, що 
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спостереження потрібно провадити з використанням відповідних технічних 

засобів, установлювати контакти спостережуваного, то документування його 

дій за допомогою відеозапису, фотографування, а також збирання інформації 

про його зв’язки є порушенням закону.  

Отже, означені обставини проведення візуального спостереження під час 

розслідування грабежів та розбоїв мають належати до предмета 

прокурорського нагляду. Порушенням закону буде також продовження будь-

якої негласної слідчої (розшукової) дії після закінчення терміну дії ухвали 

слідчого судді про дозвіл на її проведення. 

Результати вивчення матеріалів слідчо-судової практики з розслідування 

кримінальних проваджень про грабежі й розбійні напади свідчать насамперед 

про  відсутність оперативної інформації та неналежного збору матеріалів для 

ініціювання та подальшого отримання дозволу суду на проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій. В переважній більшості наявність лише 

ініціативного рапорту не враховується судом для задоволення клопотань 

слідчого. Безініціативність як оперативних працівників так і слідчих щодо 

ініціювання проведення негласних слідчих дій, призводить до того, що під час 

розслідування розбійних нападів негласні слідчі (розшукові) дії не 

проводяться взагалі, відповідно злочини залишаються нерозкритими, а в 

інший спосіб, слідчим шляхом, розкриття практично неможливе. 

Найбільше в УМВС, ГУМВС України  у кримінальних провадженнях 

про розбої застосовувалась така негласна слідча (розшукова) дія, як зняття 

інформації з каналів зв’язку (ст. 263 КПК України), але фіксувався лише зміст 

телефонних розмов, іншої інформації та сигналів, які передаються телефонним 

каналом зв’язку, а зняття інформації з каналів зв’язку мережі Інтернет, інших 

мереж передачі даних, не застосовувалось взагалі. 

Також не застосовувались для розкриття розбоїв такі негласні слідчі 

(розшукові) дії, як обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 

володіння особи шляхом негласного проникнення у них та зняття інформації з 

електронних інформаційних систем без відома її власника, володільця або 



 
112 

утримувача, яка полягає в одержані інформації, яка міститься в електронно-

обчислювальних машинах (комп’ютер), автоматичних системах, комп’ютерній 

мережі. Також взагалі не застосовувалися аудіоконтроль  та відеоконтроль 

місця.  

 

Висновки до другого розділу 

 

Особливості процесуального керівництва на початку досудового 

розслідування грабежів та розбоїв проявляються у забезпеченні прокурором-

процесуальним керівником додержання вимог закону щодо:  виявлення 

приводів та підстав для початку досудового розслідування грабежів та 

розбійних нападів; внесення відомостей до ЄРДР про вчинення грабежу або 

розбійного нападу; повноти та обґрунтованості внесення відомостей до ЄРДР 

про вчинення грабежу або розбійного нападу.  

Обґрунтовано, що успішність розкриття й розслідування грабежів та 

розбійних нападів залежить від швидкості реагування правоохоронними 

органами на факт їх вчинення, від належного професійного процесуального 

оформлення початку досудового розслідування, від виконання завдань 

кримінального провадження, властивих цьому етапу, а також від організації й 

методики розкриття та розслідування грабежів і розбійних нападів «за 

гарячими слідами». З такою думкою погоджуються більшість опитаних нами 

респондентів, а саме: 92% слідчих та 80% прокурорів. У зв’язку з цим 

актуалізується питання нагляду прокурора у формі процесуального керівництва 

саме за початком досудового розслідування цих злочинів. 

На підставі системного аналізу положень ч. 1 ст. 214 КПК України, а 

також правозастосовної практики зроблено висновок, що приводами для 

початку досудового розслідування грабежів та розбійних нападів є заяви або 

повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб, 

представників влади, громадськості або окремих громадян про вчинення щодо 

них грабежів та розбійних нападів або про участь певних осіб в організації та 
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вчиненні грабежів та розбійних нападів, у тому числі, повідомлення, 

опубліковані в ЗМІ; повідомлення представників влади, громадськості або 

окремих громадян, які затримали підозрювану особу на місці вчинення грабежів 

та розбійних нападів; явка з повинною тощо. 

Доведено, що процесуальне керівництво прокурором досудовим 

розслідуванням грабежів та розбійних нападів може починатися не з моменту 

внесення відповідних відомостей до ЄРДР, а з моменту виникнення 

відповідних приводів та підстав до його початку, що вимагають від органу 

досудового розслідування здійснення відповідних процесуальних дій (огляд 

місця події, затримання, особистий обшук затриманої особи тощо). 

Особливості процесуального керівництва на початковому етапі 

розслідування грабежів та розбійних нападів залежать від слідчої ситуації, що 

склалася, від виду процесуальної дії, що проводиться, а також від повноти та 

законності розслідування, проведеного слідчим. Вони проявляються у тому, 

що процесуальне керівництво повинно починатися ще до внесення відомостей 

до ЄРДР при приведенні процесуальних дій (огляд місця події, затримання 

особи, що вчинила грабіж або розбійний напад, та її особистий обшук), а також 

у забезпеченні прокурором-процесуальним керівником додержання вимог 

закону щодо: наявності фактичних та юридичних підстав для проведення 

слідчих (розшукових) дій (огляд місця події, допити потерпілого та свідків, 

призначення судових експертиз), а також інших процесуальних дій 

(затримання особи, що вчинила грабіж або розбійний напад, та її особистий 

обшук); законності проведення відповідних слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій; виконання слідчим, оперативним працівником доручень 

про проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій; 

забезпеченні повноти застосування усіх законних процесуальних засобів 

встановлення особи, що вчинила грабіж або розбійний напад; допустимості, 

належності та достовірності отриманих доказів; дотримання прав та свобод 

осіб, які залучаються при проведенні слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій. 
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Особливостями процесуального керівництва проведенням негласних 

слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування грабежів та 

розбійних нападів є здійснення процесуальної та організаційно-тактичної 

діяльності прокурора-процесуального керівника із забезпечення ним 

додержання вимог закону, а саме: проведення усіх необхідних НСРД по 

тяжким та особливо тяжким злочинам  для встановлення усіх, передбачених 

ст. 91 КПК України та  відповідно ст.ст. 186, 187 КК України обставин 

вчинення грабежів та розбійних нападів; забезпечення повноти процесуального 

документування усіх, передбачених ст. 91 КПК України та  відповідно ст. ст. 

186, 187 КК України обставин вчинення грабежів та розбійних нападів в ході 

проведення НСРД; законності та обґрунтованості складання слідчим 

клопотання про проведення НСРД; наявності правових та фактичних підстав 

для проведення відповідних НСРД; законності та обґрунтованості прийняття 

рішень про проведення НСРД; законності проведення НСРД (спостереження 

за місцем, аудіо-, відеоконтроль місця тощо); законності та обґрунтованості 

прийняття рішень під час НСРД; допустимості та належності доказів, 

отриманих у результаті проведення НСРД; законності обмеження прав осіб, 

щодо яких проводилися НСРД; законності дотримання прав та свобод осіб, які 

залучаються при проведенні НСРД. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА НА 

ПОДАЛЬШОМУ Й ЗАКЛЮЧНОМУ ЕТАПАХ РОЗСЛІДУВАННЯ 

ГРАБЕЖІВ ТА РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ 

 

3.1. Особливості процесуального керівництва повідомленням про 

підозру особі, яка вчинила грабіж або розбій 

 

Як було визначено нами у підрозділі 1.2, одним із завдань 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням, що разом з іншими 

забезпечує досягнення його мети – забезпечення виконання вимог закону в 

ході швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування 

кримінальних правопорушень – є забезпечення своєчасного висунення й 

обґрунтування підозри за наявності відповідних підстав. 

Повідомлення особі про підозру є важливим об’єктом прокурорського 

нагляду, у тому числі й у формі процесуального керівництва на подальшому 

етапі розслідування грабежів або розбійних нападів, оскільки саме з моменту 

повідомлення особі про підозру змінюється її процесуальний статус – вона 

набуває статусу підозрюваного (ст. 42 КПК України), до якого можуть бути 

застосовані заходи забезпечення кримінального провадження (Розділ 2 КПК 

України). Важливість здійснення прокурором процесуального керівництва на 

цьому етапі обумовлена також і тим, що саме з моменту повідомлення особі 

про підозру може: 

- прийматися рішення про оголошення підозрюваного в розшук, 

якщо місцезнаходження його невідоме (ст. 281 КПК України);  

- розпочинається сплив строків досудового розслідування (ст. 219 

КПК України);  

- підозрюваний має право реалізувати своє право на захист (ст. 20 

КПК України).  
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 Окрім того, саме від законності здійснення процесуального керівництва 

повідомленням про підозру особі, яка вчинила грабіж або розбій, залежить й 

ефективність як процесуального керівництва проведенням слідчих 

(розшукових) дій на подальшому етапі розслідування грабежів та розбоїв, так і 

на етапі закінчення досудового розслідування грабежів та розбоїв. У зв’язку з 

цим, прокурор як процесуальний керівник, який здійснює процесуальну та 

організаційно-тактичну діяльність, повинен вживати всіх необхідних заходів 

щодо забезпечення додержання вимог закону на етапі повідомлення про 

підозру особі, яка вчинила грабіж або розбійний напад, адже необґрунтоване 

чи несвоєчасне повідомлення про підозру особі, яка вчинила грабіж або 

розбійний напад, порушення процесуального порядку його вручення може 

призвести як до обмеження прав, свобод та законних осіб у кримінальному 

провадженні, так і до неналежного виконання завдань кримінального 

провадження.  

Незважаючи на важливість цієї процесуальної дії, результати 

проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень, а також результати 

опитування практичних працівників свідчать про те, що на практиці виникає 

низка проблемних питань, пов’язаних із здійсненням процесуального 

керівництва повідомленням про підозру особі, яка вчинила грабіж або розбій. 

Наявність цих проблемних питань негативно позначається як на ефективності 

здійснення процесуального керівництва повідомленням про підозру особі, яка 

вчинила грабіж або розбійний напад, так і на ефективності здійснення 

процесуального керівництва всього досудового розслідування грабежів або 

розбійних нападів. Таку думку висловили 86% опитаних прокурорів та 70% 

працівників органів досудового розслідування (Додаток А, табл. А. 6). У 

зв’язку з чим виникає необхідність у дослідженні цих проблемних питань й на 

підставі цього визначення особливостей процесуального керівництва 

повідомленням про підозру особі, яка вчинила грабіж або розбійний напад. 
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Інститут повідомлення про підозру регламентований главою 22 КПК 

України, що містить норми, які детально визначають випадки повідомлення 

про підозру (ст. 276 КПК України), зміст письмового повідомлення про 

підозру (ст. 277 КПК України), порядок вручення письмового повідомлення 

про підозру (ст. 278 КПК України) та зміни повідомлення про підозру (ст. 279 

КПК України).  

Розглядаючи питання процесуального керівництва розслідуванням 

грабежів або розбійних нападів, необхідно зазначити, що прокурор як 

процесуальний керівник має право вручити повідомлення про підозру особі, 

яка вчинила грабіж або розбійний напад, лише після початку досудового 

розслідування. Навіть, якщо підставою для повідомлення про підозру було 

затримання особи на місці вчинення грабежу чи розбійного нападу або ж після 

вчинення грабежу чи розбійного нападу, прокурор як процесуальний керівник 

перед складанням протоколу про затримання зобов’язаний внести відомості, 

що свідчать про вчинення особою грабежу або розбійного нападу, до ЄРДР і 

лише після цього вручити цій особі повідомлення про підозру. 

Слід звернути увагу на те, що хоча й законодавець у главі 22 КПК 

України широко оперує таким словосполученням як “повідомлення про 

підозру”, водночас результати проведеного аналізу положень цієї глави, а 

також інших норм КПК України, дають підстави для висновку, що поняття 

“повідомлення про підозру” в чинному КПК України не визначено, що є 

одним із чинників, котрий негативно позначається на ефективності здійснення 

процесуального керівництва повідомленням про підозру особі, яка вчинила 

грабіж або розбій. На зазначеному вказали 74% опитаних прокурорів та 62% 

працівників органів досудового розслідування (Додаток А, табл. А. 16). 

У науковій літературі вчені по-різному розуміють значення відповідної 

правової категорії, а саме як: початок реалізації функції обвинувачення [53, 

120-126]; перший етап формування державного обвинувачення [72, с. 78]; 
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первинна форма обвинувальної діяльності щодо конкретної особи [131, с. 241]; 

етап досудового розслідування [112, с. 344]; етап стадії досудового 

провадження та форма повідомлення [73, с. 10]; процесуальна дія [115, c. 603]; 

процесуальна діяльність, зміст якої полягає у складанні слідчим або 

прокурором письмового повідомлення про підозру та його врученні особі 

відповідно до ст. 276-279 КПК України [76, с. 241]; процесуальне рішення [52, 

с. 94; 72, с. 77;
 
93, c. 109; 243, c. 355]; процесуальний акт [7, c. 162]; 

процесуальна процедура [7, c. 162]; документ, у якому формулюється підозра, 

і дія – повідомлення про підозру  [135, c. 33]. 

У цілому кожне з наведених формулювань у певній мірі характеризує 

відповідну правову категорію, проте, на наш погляд, найбільш обґрунтованою 

та такою, що заслуговує на підтримку є точка зору тих науковців, які 

визначають повідомлення про підозру саме як процесуальне рішення [52, с. 94; 

72, с. 77;
 
93, c. 109; 243, c. 355], оскільки йому притаманні ті ж самі сутнісні 

ознаки, що характеризують поняття кримінального процесуального рішення 

[138, c. 21-22; 47, c. 39-41]. 

Натомість, для правильного визначення поняття повідомлення про 

підозру необхідно з’ясувати, що собою являє поняття “підозра”. В 

етимологічному розумінні термін підозра тлумачиться як думка про чию-

небудь причетність до чогось негативного, сумнів у чиїй-небудь порядності, 

чесності, відданості і т. ін. [199].  

У науковій кримінальній процесуальній літературі поняття “підозри” 

визначають як:  

- обґрунтоване допущення про причетність певної особи до 

вчинення діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України [93, c. 110]; 

обґрунтоване припущення слідчого та/або прокурора про причетність особи до 

вчинення кримінального правопорушення, яке формалізовано в повідомленні 
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про підозру та повинно бути перевірено з метою спростування або 

підтвердження [112, c. 460;
 
76, c. 241];  

- процесуальне рішення прокурора, слідчого (за погодженням з 

прокурором), яке ґрунтується на зібраних доказах під час досудового 

розслідування, та у якому формується припущення про причетність конкретної 

особи до вчинення кримінального правопорушення з повідомленням про це 

такій особі та з роз’ясненням її прав і обов’язків [138, c. 122];  

- попередній висновок про причетність особи до вчинення 

кримінального правопорушення, припущення, яке має бути перевірено та 

оцінено у сукупності зі всіма доказами перш ніж обґрунтувати в 

обвинувальному акті твердження про вчинення цього кримінального 

правопорушення конкретною особою [122, c. 11].  

Таким чином, виходячи з етимологічного значення терміну “підозра”, а 

також зважаючи на висловлені у науковій літературі точки зору щодо 

розуміння зазначеної правової категорії, можемо зробити висновок, що 

“підозра” – це припущення про причетність конкретної особи до вчинення 

кримінального правопорушення. 

Письмове повідомлення про підозру складається прокурором або 

слідчим за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 277 КПК України). Згідно з ч. 1 

ст. 276 КПК України повідомлення особи про підозру здійснюється у таких 

випадках:  

1) затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення 

чи безпосередньо після його вчинення. Слід зазначити, що за загальним 

правилом, передбаченим ч. 1 ст. 207 КПК України, забороняється затримувати 

будь-кого без ухвали слідчого судді, суду. Проте винятком з цього правила є 

положення, передбачене п. 1 ч. 1 ст. 276 КПК України, оскільки випадковість і 

нагальність затримання не потребує одержання попередньої ухвали слідчого 

судді, суду. У такому випадку слідчий, прокурор чи інша уповноважена 
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службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, 

підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено 

покарання у виді позбавлення волі, якщо цю особу застали під час вчинення 

злочину або замаху на його вчинення, або якщо безпосередньо після вчинення 

злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак 

на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила 

злочин (ч. 1 ст. 208 КПК України). При цьому, право затримати без ухвали 

слідчого судді, суду будь-кого має кожен, хто не є уповноваженою особою, 

якій законом надано право здійснювати затримання, при (а) замаху на 

вчинення кримінального правопорушення, або (б) безпосередньо після 

вчинення кримінального правопорушення чи під час безперервного 

переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні (ч. 2 ст. 207 КПК 

України). Водночас такого роду затримання може розцінюватись як фактичне, 

і той, хто затримав особу, зобов’язаний негайно доставити її до уповноваженої 

службової особи або негайно повідомити уповноважену службову особу про 

затримання та місцезнаходження особи, яка підозрюється у вчиненні 

кримінального правопорушення (ч. 3 ст. 207 КПК України). І лише з моменту, 

коли особа змушена буде залишатися поряд з уповноваженою службовою 

особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою, 

вона буде мати юридичний статус затриманої особи і саме з цього моменту 

починається відлік строку її затримання. За таких обставин і за наявності 

достатніх підстав протягом 24 годин з моменту затримання слідчий, прокурор 

зобов’язані вручити затриманій особі письмове повідомлення про підозру 

[115, c. 603]. У такому випадку прокурор як процесуальних керівник 

зобов’язаний перевірити законність та обґрунтованість такого затримання, 

законність обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, яку 

затримали. 
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2) обрання до особи одного із запобіжних заходів, зокрема це особисте 

зобов'язання (ст. 179 КПК України); особиста порука (ст. 180 КПК України); 

домашній арешт (ст. 181 КПК України); застава (ст. 182 КПК України); 

тримання під вартою (ч. 1 ст. 176 КПК).  

Доцільно зауважити, що законодавець, формулюючи відповідне 

положення, допустився певної правової помилки, оскільки ст. 177 КПК 

України дозволяє застосуватися запобіжні заходи лише до підозрюваного, 

обвинуваченого. Тобто між положеннями п. 2 ч. 1 ст. 277 та ст. 177 КПК 

України наявна правова колізія наявність якої призводить до неможливості на 

практиці застосувати положення п. 2 ч. 1 ст. 277 КПК України під час 

здійснення досудового розслідування грабежів та розбійних нападів. На наш 

погляд, положення п. 2 ч. 1 ст. 277 необхідно виключити з КПК України.  

3) наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні 

кримінального правопорушення. Варто зазначити, що чинний КПК України не 

роз’яснює, що слід розуміти під терміном “достатні докази”. На думку Ю. П. 

Аленіна та І. В. Гловюк, під достатніми доказами стосовно рішення про 

повідомлення особи про підозру слід розуміти достовірні відомості, зібрані, 

перевірені і оцінені слідчим, прокурором у встановленому законом порядку, 

які в своїй сукупності приводять до єдиного висновку, що на даний момент 

розслідування конкретна особа вчинила кримінальне правопорушення (злочин 

або кримінальний проступок) [7, c. 163-164]. Водночас, яка кількість доказів і 

яких саме потрібно для повідомлення особі про підозру, попередньо визначити 

неможливо. Достатність доказів визначається як наявністю у кримінальному 

провадженні їх сукупності, яка викликає у суб’єкта доказування внутрішню 

переконаність у достовірному з’ясуванні наявності або відсутності обставин 

предмета доказування, необхідних для встановлення об’єктивної істини та 

прийняття правильного рішення у справі [123, c. 141]. У разі, коли окремі 

докази винуватості не узгоджуються з іншими, то це означає, що приймати 
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рішення щодо повідомлення особи про підозру немає підстав [7, c. 163-164]. 

Тому повідомлення про підозру, завжди є суб’єктивним процесуальним 

рішенням слідчого чи прокурора [123, c. 141].  

Варто зазначити, що ЄСПЛ неодноразово зазначав, що наявність 

«обґрунтованої підозри» передбачає наявність фактів або інформації, які 

могли б переконати об’єктивного (неупередженого) спостерігача в тому, що 

відповідна особа могла вчинити злочин (п. 175 «Нечипорук і Йонкало проти 

України») [156]. Відповідно, обґрунтованість підозри містить у собі два 

аспекти. Перший стосується питання права: підозра має стосуватися 

правопорушення, передбаченого законом. Другий – питання факту: мають 

бути доведені обставини, які за розумного та неупередженого тлумачення 

викликають підозру щодо причетності певної особи до певного кримінального 

правопорушення [154, с. 360]. Прокурор, слідчий, складаючи повідомлення 

особи про підозру, викладає власну думку про винуватість особи, що склалася 

у нього на підставі оцінки тих фактичних даних, що маються в матеріалах 

кримінального провадження на момент прийняття такого рішення. Але 

наявність цього акту ще не означає визнання особи винною від імені держави. 

Висновок про винуватість хоча і є в деякому сенсі офіційним, але це все ж 

таки суб'єктивна думка слідчого, прокурора про наявність підстав покладення 

на певну особу кримінальної відповідальності згідно конкретної кримінально-

правової норми [7, c. 164].  

Тому прокурор як процесуальний керівник зобов’язаний перевірити та 

оцінити висновок слідчого про достатність доказів, законність їх отримання, їх 

обґрунтованість для складання повідомлення про підозру особі у вчиненні 

грабежу або розбою. Окрім того, сформульована підозра на подальшому етапі 

розслідування грабежів або розбійних нападів повинна бути перевірена та 

оцінена прокурором-процесуальним керівником у сукупності зі всіма 

доказами, з усіма можливими слідчими версіями, як тими, що підтверджують 
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законність та обґрунтованість підозри, так і з тими, що її спростовують, та є 

підстави для повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої 

підозри. 

Як слушно зазначають окремі процесуалісти, що закріплені у ч. 1 ст. 276 

КПК України, підстави повідомлення про підозру можна класифікувати на дві 

групи: формальні та юридичні. До формальних підстав повідомлення про 

підозру можна віднести такі, які передбачені п. а, п. б ч. 1 ст. 276 КПК 

України. Для них є характерним не пряме, а побічне твердження про 

причетність особи до вчинення кримінального правопорушення [52, c. 122; 49, 

c. 168]. Крім того, письмове повідомлення особи про підозру є наслідком 

затримання особи (ст. ст. 207, 208 КПК України) чи наслідком обрання до 

особи одного із запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 176 КПК України. 

Таким чином формальні підстави для здійснення повідомлення про підозру є 

вторинними, оскільки з’являються в результаті прийняття рішення про 

затримання особи чи застосування до неї запобіжного заходу. Тобто з моменту 

затримання особи чи застосування до неї запобіжного заходу починається 

реалізація функції обвинувачення. Юридичною підставою для здійснення 

повідомлення про підозру є наявність достатніх доказів для підозри особи у 

вчиненні кримінального правопорушення. Відповідна юридична підстава для 

підозри є прямою, оскільки у слідчого, прокурора на досудовому 

розслідуванні зібрано достатню кількість доказів для підозри особи у вчиненні 

кримінального правопорушення [52, c. 122]. З моменту наявності зазначених 

підстав здійснюється повідомлення особи про підозру, починається реалізація 

функції обвинувачення [52, c. 122].  

Згідно з ч. 1 ст. 277 КПК України повідомлення має містити такі 

відомості:  

1) прізвище та посаду слідчого, прокурора, який здійснює повідомлення;  
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2) анкетні відомості особи (прізвище, ім’я, по батькові, дату та місце 

народження, місце проживання, громадянство), яка повідомляється про 

підозру;  

3) найменування (номер) кримінального провадження, у межах якого 

здійснюється повідомлення;  

4) зміст підозри;  

5) правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні 

якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону 

України про кримінальну відповідальність;  

6) стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, 

у вчиненні якого підозрюється особа, у тому числі зазначення часу, місця його 

вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на момент повідомлення 

про підозру;  

7) права підозрюваного;  

8) підпис слідчого, прокурора, який здійснив повідомлення.  

Варто зазначити, що саме на етапі складання повідомлення про підозру 

роль прокурора як процесуального керівника під час розслідування грабежів 

або розбійних нападів має вкрай важливе значення, оскільки результати 

поведеного аналізу правозастосовчої практики свідчать про те, що у 

переважній більшості випадків повідомлення про підозру складають слідчі, які 

допускають суттєвих помилок. Так, наприклад, до органів досудового 

розслідування неодноразово направлялися роз’яснення Вищого 

Спеціалізованого Суду України 04.02.2013 № 223 221/1/4-13 щодо кваліфікації 

розбійних нападів за ознакою проникнення в приміщення чи інше сховище, 

однак слідчі продовжують ігнорувати кваліфікуючи ознаки «розбій поєднаний 

із застосування фізичного насильства, з проникненням у житло, інше 

приміщення чи сховище». Найчастіше такі порушення зустрічаються в слідчих 

підрозділах Одеської, Дніпропетровської, Харківської областях та в м. Києві.  
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Так, зокрема у кримінальному провадженні № 12014260500007029, 

відкритому 03.08.2014 р. СВ Приморського РВ ГУМВС України в Одеській 

області, за фактом розбійного нападу, слідчим кваліфіковано діяння особи за 

ч. 2 ст. 187 КК України. Водночас не надано оцінки факту проникнення у 

квартиру потерпілого, що кваліфікується  за ч. 3 ст. 187 КК України. 

Відповідно в повідомленні про підозру було зазначено, що дії особи 

кваліфіковані за ч. 2 ст. 187 КК України [108]. 

Суттєвих порушень допускають слідчі, прокурори також й при викладі 

фактичних обставин вчинення особою грабежу або розбійного нападу, у тому 

числі зазначення часу, місця їх вчинення, а також інших суттєвих обставин, 

відомих на момент повідомлення про підозру (п. 6 ч. 1 ст. 277 КПК України). 

Так, зокрема за результатами проведеного аналізу матеріалів кримінальних 

проваджень було виявлено низку випадків, що свідчать про неналежність 

процесуального керівництва на етапі підготовки та перевірки правильності й 

обґрунтованості складання слідчим повідомлення про підозру особі, яка 

вчинила грабіж або розбій. Найчастіше такі порушення супроводжуються 

незазначенням у повідомленнях про підозру обставин, які свідчать про те, що 

грабежі або розбійні напади були вчинені групою осіб, із застосуванням 

насильства, або насильства  небезпечного для життя та здоров’я осіб, із 

спричиненням матеріальної шкоди у значних, великих і особливо великих 

розмірах. Відповідні недоліки найчастіше виявляються під час судового 

розгляду кримінальних проваджень відповідної категорії, рідше – на етапі 

перевірки прокурором підготовленого слідчим повідомлення про підозру. У 

зв’язку з чим, прокурором-процесуальним керівникам потрібно більш повно та 

всебічно перевіряти законність та обґрунтованість дій слідчого, прийнятих 

ним рішень за для забезпечення належного процесуального керівництва 

повідомленням про підозру особі, яка вчинила грабіж або розбійний напад. 
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Таким чином, виходячи з вищезазначеного, а також враховуючи 

положення глави 22 КПК України, можемо визначити такі сутнісні ознаки, що 

характеризують поняття повідомлення про підозру:  

1) процесуальне рішення;  

2) приймається слідчим за погодженням із прокурором або самим 

прокурором; 

3) приймається на підставі отриманих доказів у ході проведення 

слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій під час здійснення 

досудового розслідування; 

4) в якому формулюється припущення про причетність конкретної 

особи до вчинення кримінального правопорушення. 

Отже, повідомлення про підозру – це процесуальне рішення, що 

приймається слідчим за погодженням із прокурором або самим прокурором, 

на підставі отриманих доказів у ході проведення слідчих (розшукових) та 

інших процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування, та у 

якому формулюється припущення про причетність конкретної особи до 

вчинення кримінального правопорушення. З метою вироблення єдиного 

підходу щодо розуміння поняття повідомлення про підозру, на нашу думку, 

запропоноване нами визначення доцільно закріпити в ст. 3 КПК України.  

Певні труднощі щодо забезпечення здійснення належного 

процесуального керівництва повідомленням про підозру особі, яка вчинила 

грабіж або розбій, зумовлені тим, що чинний КПК України не визначає 

процесуальної форми повідомлення про підозру. За загальним правилом 

рішення слідчого, прокурора приймаються у формі постанови. Постанова 

виноситься у випадках, передбачених КПК України, а також коли слідчий, 

прокурор визнає це за необхідне (ч. 3 ст. 110 КПК України). Винятком з цього 

є обвинувальний акт (процесуальне рішення, на підставі якого прокурор 

формулює та висуває обвинувачення у вчиненні кримінального 
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правопорушення і яким закінчується досудове розслідування). Водночас, яким 

процесуальним документом має бути оформлено повідомлення про підозру ані 

чинний КПК України, ані інші нормативно-правові акти не визначають. 

Враховуючи те, що ми розглядаємо повідомлення про підозру як процесуальне 

рішення, що приймається слідчим за погодженням із прокурором або самим 

прокурором, на підставі отриманих доказів у ході проведення слідчих 

(розшукових) та інших процесуальних дій під час здійснення досудового 

розслідування, та у якому формулюється припущення про причетність 

конкретної особи до вчинення кримінального правопорушення, то на нашу 

думку, рішення про повідомлення про підозру доцільно оформляти у вигляді 

постанови. З такою думкою погодилися 90% опитаних прокурорів та 84% 

працівників органів досудового розслідування (Додаток А, табл. А. 7). 

Процесуальний порядок повідомлення особі про підозру визначений ст. 

278 КПК України. Згідно з ч. 1 цієї статті письмове повідомлення про підозру 

вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку 

неможливості такого вручення – у спосіб, передбачений КПК України для 

вручення повідомлень. Необхідно зазначити, що результати проведеного 

аналізу матеріалів кримінальних проваджень свідчать про те, що на практиці 

виникає низка проблемних питань, пов’язаних з реалізацією положень ч. 1 ст. 

278 КПК України, під час здійснення процесуального керівництва 

розслідуванням грабежів або розбійних нападів. Адже непоодинокими є 

випадки, коли підозрювані особи не з’являються на виклики слідчого, 

прокурора, а забезпечити їх явку, якщо їх місцезнаходження відоме 

відповідними кримінальними процесуальним засобами, наявними у слідчого, 

прокурора, практично неможливо, адже ані виклик, ані привід для 

забезпечення приводу підозрюваної особи застосовуватися не можуть.  

У разі неможливості безпосереднього вручення письмового 

повідомлення про підозру зазначеній у ньому особі, слідчий або прокурор 
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повинні використовувати інші способи, передбачені КПК для вручення 

повідомлень [116, с. 698], проте перевагу віддати саме безпосередньому 

врученню повідомлення про підозру [115, с. 466]. Серед інших способів 

повідомлення особі про підозру чинний КПК України виділяє наступні: пошта, 

електронна пошта чи факсимільний зв'язок (ч. 1 ст. 135 КПК України). 

Відповідно до ч. 2 ст. 135 КПК України у разі тимчасової відсутності особи за 

місцем проживання повістка для передачі їй  вручається під розписку 

дорослому члену сім'ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-

експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за 

місцем її роботи. З цього приводу О. Ю. Татаров та Д. М. Мірковець 

зазначають, що направлення особі повідомлення про підозру засобами 

поштового зв’язку відповідатиме вимогам КПК та вважатиметься неналежним 

способом такого повідомлення лише у випадку вручення такого поштового 

відправлення особисто (безпосередньо) підозрюваному. Навряд логічною буде 

точка зору щодо зміни процесуального статусу особи у кримінальному 

провадженні, якщо повідомлення про підозру було направлене їй засобами 

поштового зв’язку, але не було вручене адресату з якихось причин (для 

прикладу, повернуте відправнику у зв’язку з закінченням строку зберігання на 

поштовому відділенні або відмовою адресата від його отримання). Таким 

чином, повідомлення про підозру повинно вважатися здійсненим (а особа 

вважатиметься такою, що набула статусу підозрюваного) з моменту вручення 

поштового відправлення, а не з моменту відправлення такого повідомлення 

слідчим. Відповідно, факт підтвердження отримання особою повідомлення 

про підозру або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є необхідним для 

набуття такою особою процесуального статусу підозрюваного, а порядок, 

передбачений ч. 1 ст. 136 КПК України, повністю поширюється при 

повідомленні особі про підозру (у випадку неможливості такого вручення в 

день його складення слідчим або прокурором) [211, c. 268-269]. 
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Водночас, як слушно зазначає К. Марченко, відповідний спосіб 

«повідомлення» про підозру шляхом поштового відправлення з оголошеною 

цінністю (із описом вкладення) і з повідомленням про його вручення 

документально не може гарантовано підтвердити факт їх вручення. Більше 

того, такий спосіб вручення не забезпечує виконання вимог п. 2 ч. 3 ст. 42 

КПК України щодо права підозрюваного на отримання роз'яснення своїх прав. 

У існуючих же програмах для роботи з електронною поштою є функція 

повідомлення про отримання листа, однак вона абсолютно неефективна у 

плані гарантованого документального (електронного) підтвердження факту 

отримання вказаних документів конкретною особою [142, с. 55-56]. 

Враховуючи роль та значення повідомлення особі про підозру, здійснення 

такого повідомлення може вважатися належним лише у тому разі, якщо спосіб 

повідомлення дозволяє зафіксувати на матеріальних носіях інформації 

дотримання слідчим/прокурором змісту повідомлення (ст. 277 КПК), 

встановити особу, яка отримала повідомлення, пересвідчитися у повноті 

роз’яснення прав та обов’язків підозрюваного. Зважаючи на це, особа не може 

набувати статусу підозрюваного, у разі направлення їй слідчим повідомлення 

про підозру у вчиненні кримінального правопорушення: електронною 

поштою, факсимільним зв’язком, по телефону, повідомлення телеграмою [211, 

c. 269].  

Суттєві труднощі щодо забезпечення належного процесуального 

керівництва повідомленням про підозру особі, яка вчинила грабіж або 

розбійний напад обумовлені й тим, що на практиці виникають випадки, коли в 

матеріалах кримінального провадження наявна достатність доказів для 

повідомлення особі про підозру у вчиненні грабежу або розбійного нападу, 

проте слідчі, прокурори позбавлені можливості повідомити особі про підозру 

через невстановлення місцезнаходження цієї особи. Відповідно у такому разі 

особа, яка вчинила грабіж або розбійний напад, ще не має процесуального 
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статусу підозрюваного, а оголосити її в розшук відповідно до положень 

чинного КПК України неможливо.  

У зв’язку з цим пропонується ст. 278 КПК України доповнити таким 

положенням: “Якщо місцезнаходження підозрюваного на момент складання 

повідомлення про підозру не встановлено, слідчий, прокурор зобов’язані 

вручити йому повідомлення про підозру не пізніше двадцяти чотирьох годин з 

моменту його затримання чи приводу, у разі оголошення в розшук у порядку, 

передбаченому цим Кодексом”. З такою пропозицію погодилися 86% 

опитаних прокурорів та 74% працівників органів досудового розслідування 

(Додаток А, табл. А. 8). 

На подальшому етапі досудового розслідування грабежів або розбійних 

нападів прокурором-процесуальним керівником, слідчим можуть бути 

виявлені докази, що є підставою для повідомлення про нову підозру або зміну 

раніше повідомленої підозри, її фактичних підстав чи правової кваліфікації.  

Під час розслідування грабежів або розбійних нападів такі ситуації є 

досить поширеним явищем, оскільки слідчі не завжди враховують, що грабежі 

або розбійні напади були вчинені групою осіб, із застосуванням насильства, 

або насильства  небезпечного для життя та здоров’я осіб, із спричиненням 

матеріальної шкоди у значних, великих і особливо великих розмірах, вчинені 

раніше судимими особами, у яких судимість не знята або не погашена, у стані 

алкогольного або наркотичного сп’яніння, вчинені з використанням та 

застосуванням вогнепальної та холодної зброї тощо, що у свою чергу 

негативно позначається на ефективності здійснення процесуального 

керівництва повідомленням про підозру особі, яка вчинила грабіж або 

розбійний напад. 

Прийняття рішення прокурором-процесуальним керівником про зміну 

повідомлення про підозру на подальшому етапі розслідування грабежів або 

розбійних нападів може полягати у:  
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1) непідтверджені частини повідомлення про підозру особі, яка вчинила 

грабіж або розбійний напад;  

2) доповненні попередньо врученого повідомлення про підозру особі, 

яка вчинила грабіж або розбійний напад;  

3) повній зміні раніше врученого повідомлення про підозру особі, яка 

вчинила грабіж або розбійний напад.  

При прийнятті відповідного рішення прокурор як процесуальний 

керівник зобов’язаний перевірити законність та обґрунтованість його 

прийняття слідчим, законність та обґрунтованість отриманих доказів, що 

підставою для прийняття рішення про зміну раніше врученого повідомлення 

про підозру особі, яка вчинила грабіж або розбійний напад. Якщо 

повідомлення про підозру здійснив прокурор, повідомити про нову підозру 

або змінити раніше повідомлену підозру має право виключно прокурор (ч. 1 

ст. 279 КПК України). 

Непідтвердження частини повідомлення про підозру означає, що 

повідомлення про підозру за окремим епізодом чи самостійному діянню не 

підтвердилося; не знайшла підтвердження кваліфікуюча ознака; не знайшла 

підтвердження та чи інша дія в структурі окремого епізоду або діяння, 

виявилася зайвою кваліфікація діяння за сукупністю злочинів (за декількома 

статтями КК) тощо [114, c. 588]. 

Доповнення повідомлення про підозру необхідне у тих випадках, коли в 

процесі розслідування, після повідомлення про підозру з'ясовуються нові 

факти злочинної діяльності особи. Додаткові обставини можуть зумовити 

підозру у новому кримінальному правопорушенні або заміну підозри в одному 

кримінальному правопорушенні на підозру в іншому. Доповнення 

повідомлення про підозру може призвести до зміни кваліфікації діянь, а тому 

слідчий, якщо вважає, що необхідно доповнити повідомлення, має скласти 
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нове повідомлення про підозру особі та вручити їй це повідомлення [114, c. 

588]. 

Зміна повідомлення про підозру може зумовлюватися і виявленням 

обставин, які суттєво змінюють характер відомостей, викладених у 

попередньому повідомленні про підозру. Можуть бути уточнені фактичні 

обставини вчиненого (місце, час, спосіб діяння, характер і розмір шкоди і т. 

ін.), виправлена раніше допущена помилка або неточність формулювання 

підозри. В результаті іншої оцінки доказів може виникнути необхідність також 

змінити і кваліфікацію вчиненого. За необхідності змінити або доповнити 

повідомлення про підозру слід мати на увазі, що нове повідомлення про 

підозру має бути узагальненим і складатися не в доповнення до попередніх 

повідомлень, а замість раніше складених повідомлень про підозру. У цьому 

випадку раніше складене повідомлення про підозру, яке повинно залишатися в 

матеріалах кримінального провадження, втрачає силу.  

Ознайомившись із новим повідомленням про підозру у повному обсязі, 

підозрюваний має можливість глибше і ясніше усвідомити суть підозри, яку 

важко було б досягти, якби підозра містилася в окремих повідомленнях про 

підозру. Наявність у кримінальному провадженні кількох чинних повідомлень 

про підозру однієї й тієї ж особи, здатне дезорієнтувати як самого 

підозрюваного, його захисника, так і прокурора, суд [114, c. 588]. У такому 

випадку прокурор як процесуальний керівник повинен перевірити 

мотивованість та обґрунтованість нового повідомлення про підозру, підстави 

для складання нового повідомлення про підозру.  

Підсумовуючи вищезазначене, можемо зробити висновок, що 

особливостями процесуального керівництва повідомленням про підозру особі, 

яка вчинила грабіж або розбійний напад, є здійснення процесуальної та 

організаційно-тактичної діяльності прокурора-процесуального керівника із 

забезпечення додержання вимог закону щодо: перевірки та оцінки наявних у 
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матеріалах кримінального провадження достатніх доказів для підозри особи у 

вчиненні грабежу або розбою; законності та обґрунтованості складання 

слідчим повідомлення про підозру; наявності підстав для повідомлення про 

нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри особі, яка вчинила грабіж 

або розбійний напад.  

Особливості процесуального керівництва повідомленням про підозру 

особі, яка вчинила грабіж або розбійний напад, обумовлюються також видом 

запобіжного заходу та місцем перебування особи, якій повідомляється про 

підозру у вчиненні грабежу чи розбійного нападу. 

 

 

3.2. Особливості процесуального керівництва проведенням слідчих 

(розшукових) дій на подальшому етапі розслідування грабежів та розбоїв 

 

Повідомивши особі про підозру, слідчий, прокурор на подальшому етапі 

розслідування грабежів або розбійних нападів зобов’язані провести комплекс 

відповідних слідчих (розшукових) дій для отримання або перевірки вже 

отриманих доказів, на підставі яких будуть встановлені або спростовані 

обставини, що мають значення для кримінального провадження, перевірені 

висунуті слідчі версії та на підставі результатів яких слідчий, прокурор 

зможуть прийняти відповідне процесуальне рішення на заключному етапі 

розслідування грабежів або розбійних нападів. У зв’язку з цим вагомого 

значення набуває питання щодо з’ясування особливостей здійснення 

процесуального керівництва проведенням слідчих (розшукових) дій на 

подальшому етапі розслідування грабежів або розбійних нападів. 

Процесуальне керівництво проведенням слідчих (розшукових) дій на 

подальшому етапі розслідування грабежів або розбійних нападів здійснюється 

шляхом реалізації відповідних повноважень. Так, згідно зі ч. 1 ст. 36 КПК 
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України, прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час 

проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням уповноважений:  

- доручати слідчому, органу досудового розслідування, відповідним 

оперативним підрозділам проведення у встановлений прокурором строк 

слідчих (розшукових) дій, давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь 

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

порядку, визначеному зазначеним КПК України (п. 4);  

- доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних 

слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам (п. 5);  

- скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих (п. 7); 

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 (п. 8);  

- погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до 

слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 

(розшукових) дій чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання (п. 

10) тощо. 

Окрім того, наказом Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 

р. № 4 гн «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному 

провадженні» передбачено, що прокурори усіх рівнів повинні уживати заходів 

до покращення якості досудового розслідування та принципово реагувати на 

всі факти порушення вимог кримінального процесуального законодавства при 

проведенні слідчих (розшукових) дій [178]. 

У науковій літературі окремими правниками зазначається, що 

здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення досудового 
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розслідування у формі процесуального керівництва полягає в тому, що 

прокурор у конкретному кримінальному провадженні визначає коло доказів та 

способів їх отримання, проведення з вказаною метою певного обсягу слідчих 

(розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, а також забезпечення 

при цьому законності дій слідчого [206, c. 97;
 
159, c. 36]. З такою позицію не 

можна в повній мірі погодитися, оскільки прокурору не завжди вдається 

передбачити наперед, які докази можуть бути отримані у ході проведення тої 

чи іншої процесуальної дії. Окрім того, прокурор проводить слідчі (розшукові) 

дії не лише для отримання доказів у кримінальному провадженні, а й для їх 

перевірки, водночас для їх проведення необхідні законні та обґрунтовані 

підстави, на що слушно звертає увагу законодавець у ч. 2 ст. 223 КПК 

України. Саме тому, здійснення процесуального керівництва проведенням 

слідчих (розшукових) дій на подальшому етапі розслідування грабежів та 

розбоїв передбачає, насамперед, визначення  підстав для проведення слідчих 

(розшукових) дії з метою отримання доказів або перевірки вже отриманих.  

Поширеним серед науковців є твердження, що підстави для проведення 

слідчих (розшукових) дій поділяється на фактичні та юридичні [6, c. 157-159; 

232, c. 203; 132, c. 197-215;
 
170, c. 398;

 
193, c. 27; 207, c. 75-76 та ін.].  

Фактичними підставами для проведення слідчих (розшукових) дій є 

наявність достатніх відомостей в матеріалах кримінального провадження, що 

свідчать про можливість досягнення мети відповідної слідчої (розшукової) дії 

[193, c. 27]. Так, наприклад, фактичними підставами для проведення таких 

слідчих (розшукових) дій як огляд місця події, допит потерпілого, свідка 

можуть стати відомості, які містяться у заяві, повідомленні особи про вчинене 

кримінальне правопорушення, поданій до органів внутрішніх справ [207, c. 

75].  

Юридичні (правові) підстави проведення слідчих (розшукових) дій 

мають два аспекти – широкий та вузький. У широкому аспекті під 
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юридичною (правовою) підставою слід розуміти наявність відповідних 

законодавчих норм, що регламентують можливість проведення тієї чи іншої 

слідчої (розшукової) дії. У вузькому розумінні, юридичною (правовою) 

підставою є відповідний процесуальний документ, складений згідно з 

установленими законом вимогами, що надає право відповідному суб’єкту 

здійснювати ту чи іншу слідчу (розшукову) дію [193, c. 27]. Тобто, 

юридичними (правовими) підставами проведення слідчих (розшукових) дій є 

наявність відповідних законодавчих норм, що передбачає певну слідчу 

(розшукову) дію та процесуальний порядок її проведення, наявність у суб’єкта 

повноважень на прийняття рішення про її проведення та безпосередньо її 

проведення, а також процесуальну форму прийняття зазначеного рішення 

[207, c. 76]. 

Під час проведення слідчих (розшукових) дій завданням прокурора на є 

нагляд за дотриманням законності при проведенні слідчим розслідування, 

виявлення та усунення помилок слідчого, допомога в організації 

розслідування тощо [145, c. 166-167] (шляхом надання вказівок чи самостійної 

організації та проведення певних слідчих (розшукових) дій та інших 

процесуальних заходів) з тим, щоб ефективно розслідувати та розкрити злочин 

і водночас забезпечити дотримання законності та прав всіх учасників 

кримінального провадження [123, c. 151]. У цьому контексті доцільно навести 

позицію О. Р. Михайленка, який зазначає, що участь прокурора у слідчих діях 

дає йому можливість безпосередньо розібратися в усіх тонкощах кримінальної 

справи, виявити недоліки і порушення, поліпшити якість розслідування [148, 

с. 161]. 

З огляду на те, що прокурор є гарантом дотримання прав та свобод 

учасників кримінального провадження та інших осіб під час проведення 

слідчих (розшукових) дій, він повинен вживати заходів, спрямованих на 

забезпечення: 
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1) присутності під час проведення слідчої (розшукової) дії осіб, чиї 

права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені; 

2) роз’яснення прав та обов’язків, а також відповідальності, 

встановленої законом особам, які беруть участь у проведенні слідчої 

(розшукової) дії, перед її проведенням; 

3) проведення слідчих (розшукових) дій не у нічний час (з 22 до 6 

години) (винятком є невідкладні випадки, коли затримка в їх проведенні може 

призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі 

підозрюваного); 

4) проведення слідчої (розшукової) дії за участю особи, яка її 

ініціювала, та (або) її захисника чи представника, крім випадків, коли через 

специфіку слідчої (розшукової) дії це неможливо або така особа письмово 

відмовилася від участі в ній; 

5) реалізації права присутніх осіб, які ініціювали проведення слідчої 

(розшукової) дії, під час проведення такої дії ставити запитання, висловлювати 

свої пропозиції, зауваження та заперечення щодо порядку проведення 

відповідної слідчої (розшукової) дії, які заносяться до протоколу; 

6) участі законного представника, педагога або психолога, а за 

необхідності – лікаря при проведенні слідчих (розшукових) дій за участю 

малолітньої або неповнолітньої особи (ч. 1 ст. 227 КПК України); 

7) участі двох незаінтересованих осіб (понятих) під час проведення 

окремих слідчих дій, до яких належать: пред’явлення особи, трупа чи речі для 

впізнання, огляд трупа, у тому числі пов’язаний з ексгумацією, слідчий 

експеримент, освідування особи (винятками є випадки застосування 

безперервного відеозапису ходу проведення відповідної слідчої (розшукової) 

дії (ч. 7 ст. 223 КПК України); у разі зупинення відеозапису під час проведення 

слідчої дії його неможливо буде використовувати як доказ у кримінальному 

провадженні); 
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8) проведення слідчих (розшукових) дій до закінчення досудового 

розслідування. Відповідно до ч. 8 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії 

не можуть проводитися після закінчення строків досудового розслідування. 

Будь-які слідчі (розшукові) дії, проведені з порушенням цього правила, є 

недійсними, а встановлені внаслідок них докази – недопустимими [93, c. 89-

90]. 

Виходячи з результатів аналізу матеріалів кримінальних проваджень 

можемо зробити висновок, що найтиповішими слідчими (розшуковими) діями 

на подальшому етапі розслідування грабежів або розбійних нападів є: допит 

підозрюваних, допит потерпілих і свідків, одночасний допит двох і більше 

осіб, слідчий огляд (предметів чи документів), пред’явлення для впізнання, 

слідчий експеримент, судова експертиза. Послідовність проведення відповідних 

слідчих (розшукових) дій на подальшому етапі розслідування грабежів та розбоїв 

обумовлюється конкретною слідчою ситуацією та обставинами, що пов’язані із 

вчиненням цих злочинів. Зокрема, це залежить від того, з якого джерела 

прокурор, слідчий чи інша уповноважена особа отримали інформацію про 

здійснення грабежу або розбійного нападу, чи затримано злочинця, яке майно 

було об’єктом грабежу або розбійного нападу (приватне, державне чи 

комунальне), його товарна цінність, яким чином злочинці перевозили 

викрадене майно, чи використовувалася і застосовувалася нападниками зброя, 

чи були заподіяні тілесні ушкодження потерпілим, чи були встановлені 

очевидці вчинення грабежу або розбійного нападу тощо. 

Однією з найпоширеніших слідчих (розшукових) дій на подальшому 

етапі розслідування грабежів або розбійних нападів є допити потерпілого, 

свідка, підозрюваного. 

Найчастіше допиту підлягають потерпілі особи. У кримінальних 

провадженнях цієї категорії потерпілими є працівники ощадних кас, 

банківських установ, ломбардів, АЗС, пунктів продажу ювелірних виробів, 
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аптек, водії таксі, інкасатори, охоронці підприємств, приватні особи, які 

володіють відповідним майном або цінностями. Як правило допит потерпілих 

проводиться одразу після встановлення відомостей про вчинення особою 

грабежу або розбійного нападу й внесення їх до ЄРДР, тобто на початковому 

етапі розслідування грабежів або розбійних нападів. Водночас необхідно 

пам'ятати, що сам напад впливає на психічний стан потерпілого і це може 

призвести до того, що потерпілий буде перебувати в стані підвищеного 

психологічного збудження, тому слідчому оцінюючи та деталізуючи 

інформацію під час допиту, необхідно проявити особливу делікатність у 

стосунках з допитуваним [235, с. 296]. Тому в залежності від психічного стану 

потерпілого допит на початковому етапі може бути нетривалим і стосуватися 

лише основних обставин кримінального правопорушення, необхідних для 

побудови версій про подію кримінального правопорушення, особу злочинця, 

його співучасників, їх протиправних дій, знарядь, що застосовувалися під час 

вчинення грабежу або розбійного нападу, про викрадені предмети, поведінку 

потерпілого тощо.  

Результати проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень 

свідчать про те, що на початковому етапі розслідування грабежів або 

розбійних нападів слідчому, прокурору не завжди вдається в повній мірі 

з’ясувати всі обставини вчиненого злочину під час допиту потерпілого для 

побудови відповідних слідчих версій. У зв’язку з чим, слідчий, прокурор як 

процесуальний керівник з метою повного та всебічного з’ясування обставин 

вчиненого злочину зобов’язані на подальшому етапі розслідування грабежів 

або розбійних нападів допитати потерпілого. 

Під час допиту потерпілого на подальшому етапі розслідування грабежів 

або розбійних нападів слідчому, прокурору-процесуальному керівнику 

необхідно з’ясувати:  

- місце, час вчинення грабежу або розбійного нападу;  
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- причини, відповідно до яких потерпілий знаходився на місці 

вчиненні грабежу або розбійного нападу;  

- кількість злочинців, їх стать, вік, анатомічні ознаки зовнішності, 

особливі та помітні прикмети, одяг, голос, імена, клички злочинців;  

- чи використовували та застосували злочинці зброю, інші знаряддя 

вчинення грабежу або розбійного нападу, якщо так, то які;  

- хід розвитку подій (у чому виражалися дії злочинців);  

- чи здійснював опір потерпілий і яким чином;  

- чи було завдано потерпілому тілесних ушкоджень;  

- чи використовували злочинці транспорт, якщо так, то який (марку, 

колір, номерні знаки);  

- що було предметом посягання, його зовнішні ознаки;  

- в якому напрямку зникли злочинці;  

- дії потерпілого після того, як злочинці залишили місце вчинення 

злочину тощо);  

- хто міг бути очевидцем вчинення грабежу або розбійного нападу;  

- чи бачив потерпілий злочинця раніше, де і при яких обставинах 

тощо.  

Як вже нами було зазначено у підрозділі 2.2., допит потерпілого у 

кримінальних провадженнях зазначеної категорії, як на початковому, так і на 

подальшому етапах має свою специфіку, оскільки може відбуватися у різних 

слідчих ситуаціях допиту – від сприятливої, коли потерпілий зацікавлений у 

розкритті й розслідуванні злочину й надає правдиві показання, до нейтральної, 

коли потерпілому байдуже, чи буде вчинений щодо нього злочин розкритим та 

навіть несприятливої, коли потерпілий своїми діями, у тому числі даванням 

неправдивих показань, перешкоджає встановленню всіх необхідних обставин 

у кримінальному провадженні. У зв’язку з чим, прокурор як процесуальний 

керівник не повинен надавати показанням потерпілого пріоритетного значення 
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по відношенню до інших доказів, а всебічно, повно та неупереджено 

перевіряти й співставляти кожний доказ, в тому числі й показання 

потерпілого, що отримані на подальшому етапі розслідування грабежів або 

розбійних нападів, з тими, що були отримані на початковому етапі 

розслідування грабежів або розбійних нападів, з урахуванням всіх висунутих 

слідчих версій та встановлених обставин вчиненого кримінального 

правопорушення. 

Окрім того, прокурор як процесуальний не лише повинен всебічно, 

повно та неупереджено перевіряти та оцінювати показання потерпілого з 

іншими доказами, а також зобов’язаний забезпечувати законність та 

обґрунтованість проведення допитів потерпілих з метою подальшого 

використання результатів допиту у кримінальному процесуальному 

доказуванні. Водночас, результати аналізу правозастосовчої практики свідчать 

про те, що досить часто слідчі підходять до проведення допиту потерпілих 

досить формально, не встановлюючи всіх необхідних обставин кримінального 

правопорушення, не забезпечують потерпілому можливість реалізувати свої 

права під час проведення відповідної слідчої (розшукової) дії.  

Так, наприклад, у кримінальному провадженні № 12014080130000951, 

розпочатому слідчим СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій 

області 10.03.2014 р. за фактом вчинення розбійного нападу на магазин 

«Веселка», дії злочинця було кваліфіковано за ч. 1 ст. 187 КК України. У ході 

досудового розслідування було встановлено, що у магазин зайшов чоловік 

особа К., який перебував у нетверезому стані. Він вимагав покликати 

директора магазина, а коли дізнався, що того немає, то почав вимагати, щоб 

йому дали пляшку горілки, палку ковбаси та гроші.  Отримавши відмову, він 

вийняв ножа та почав ним погрожувати, кілька разів вдаривши по стійці 

прилавку. Після того, як продавець пригрозила, що викличе працівників поліції, 

чоловік залишив магазин. 23.03.2014 р. слідчим було прийнято рішення про 
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закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК 

України. Обґрунтування закриття у постанові викладено формально. 

Досудове розслідування проводилося на недостатньому професійному рівні. 

Суттєві обставини вчиненого кримінального правопорушення залишаються 

не з’ясованими. Допити потерпілого, свідків було проведено поверхово, без 

з’ясування фактичних даних, які б мали значення для розслідування [103]. 

Тому прокурор як процесуальний керівник, на наш погляд, на 

подальшому етапі розслідування грабежів або розбійних нападів повинен 

обов’язково брати участь у проведенні допиту потерпілого або самостійно 

проводити вказану слідчу (розшукову) дію, або вживати всіх необхідних 

заходів для забезпечення законності та обґрунтованості проведення допиту 

потерпілого з метою встановлення всіх обставин, що мають значення 

кримінального провадження, та перевірки висунутих слідчих версій. 

Під час проведення допиту свідків, що були очевидцями події злочину, 

прокурор як процесуальний керівник повинен враховувати той факт, що ці 

особи можуть бути співучасниками вчинення грабежу або розбійного нападу, 

завданням яких є надання неправдивих відомостей щодо обставин вчинення 

грабежу або розбійного нападу, самих нападників, а також інших відомостей, 

які негативно можуть відобразитися на ефективності здійснення досудового 

розслідування грабежів або розбійних нападів. У зв’язку з чим під час 

проведення допиту свідків прокурор як процесуальний керівник повинен 

з’ясувати у слідчого тактику проведення допиту, перевірити перелік 

підготовлених слідчим запитань, за допомогою яких можливо буде встановити 

відповідні обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірити всі 

висунуті слідчі версії, а в разі необхідно їх уточнити. 

Однією з найпоширеніших слідчих (розшукових) дій на подальшому 

етапі розслідування грабежів або розбійних нападів є допит підозрюваного, 

адже як правило на початковому етапі розслідування грабежів або розбійних 
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нападів слідчому, прокурору не вдається затримати злочинців, на що вказують 

74% опитаних прокурорів та  66% працівників органів досудового 

розслідування (Додаток А, табл. 9). Зазвичай  злочинців затримають на 

подальшому етапі розслідування грабежів або розбійних нападів. На практиці 

допит підозрюваного у переважній більшості випадків проводиться одразу 

після повідомлення про підозру особі, яка вчинила грабіж або розбійний 

напад. Негайне проведення допиту підозрюваного дозволяє слідчому подолати 

протидію з боку підозрюваного та схилити його до надання правдивих 

показань. Використання фактору раптовості при негайному проведенні допиту 

має розвідувальний характер, оскільки слідчий ще не володіє достатніми 

даними про злочин, з’ясовує позицію допитуваного, переконливість його 

аргументів [139, c. 128]. 

Під час проведення допиту підозрюваного прокуророві доцільно 

запропонувати допитуваному розповісти про факт вчинення злочину, 

пояснити, коли, в зв’язку з чим виник намір його вчинити, чи була здійснена 

підготовка до нього, хто сприяв вчиненню злочину або знав про нього, яким 

чином вчинений злочин, чи використовувалися технічні засоби і які саме, що 

викрадено, де приховане крадене, а якщо продане, то через кого, де, на яку 

суму, чи витрачені ці гроші, чи були спільники, хто саме, їх місцезнаходження 

[5, c. 97]. Необхідно зазначити, що підготовка і тактика проведення допиту 

підозрюваного у кримінальних провадженнях цієї категорії, насамперед, 

залежить від слідчої ситуації, що склалася на момент проведення допиту 

підозрюваного (підозрюваний визнає свою винуватість у вчиненні грабежу чи 

розбійного нападу та сприяє досудовому розслідуванню; підозрюваний не 

визнає свою винуватість у вчиненні грабежу чи розбійного нападу та не 

сприяє досудовому розслідуванню тощо). 

Під час проведенням допиту підозрюваного на подальшому етапі 

розслідування грабежів та розбійних нападів прокурор як процесуальний 
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керівник зобов’язаний забезпечувати додержання вимог закону щодо 

наявності фактичних та юридичних підстав для проведення допиту 

підозрюваного, законності проведення допиту цих осіб (роз’яснення прав 

підозрюваного, забезпечення присутності захисника, законних представників, 

лікаря, психолога, якщо підозрюваним є неповнолітній тощо), допустимості, 

належності, достатності та достовірності отриманих доказів під час 

проведення допиту; дотримання прав та свобод осіб, які залучалися до 

проведення допиту (перекладач, спеціаліст тощо). У разі виявлення 

допущених порушень з боку слідчого, оперативного працівника, які проводили 

допит підозрюваного прокурор як процесуальний керівник зобов’язаний 

визнати отримані докази як недопустимі, адже на підставі цих доказів слідчий 

може проводити інші слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, 

застосувати відповідні заходи забезпечення кримінального провадження, 

складати обвинувальний акт чи клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру тощо. У зв’язку з чим, прокурори-

процесуальні керівники повинні всебічно перевіряти дії та прийняті рішення 

слідчого, а також своєчасно усувати допущені ними порушення за для 

забезпечення ефективного здійснення досудового розслідування грабежів або 

розбійних нападів. 

У разі виявлення розбіжностей між показаннями потерпілого, свідка чи 

підозрюваного слідчий, прокурор має право провести одночасний допит двох 

чи більше вже допитаних осіб. На початку такого допиту встановлюється, чи 

знають викликані особи одна одну і в яких стосунках вони перебувають між 

собою. Свідки попереджуються про кримінальну відповідальність за відмову 

від давання показань і за давання завідомо неправдивих показань, а потерпілі – 

за давання завідомо неправдивих показань. Викликаним особам по черзі 

пропонується дати показання про ті обставини кримінального провадження, 

для з’ясування яких проводиться допит, після чого слідчим, прокурором 
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можуть бути поставлені запитання. Особи, які беруть учать у допиті, їх 

захисники чи представники мають право ставити одна одній запитання, що 

стосуються предмета допиту. Оголошення показань, наданих учасниками 

допиту на попередніх допитах, дозволяється лише після давання ними 

показань (ч. 9 ст. 224 КПК України). 

Під час розслідування грабежів або розбійних нападів одночасний допит 

двох чи більше вже допитаних осіб набуває досить вагомого психологічного 

характеру. А саме, під час розслідування розбійного нападу ця процесуальна 

дія виступає фактором, який підсилює психологічний вплив на особу, яка дає 

неправдиві свідчення, допомагає одному з її учасників згадати забуте або 

мобілізувати свої вольові якості, а також закріплює позиції обвинуваченого, 

який дав правдиві показання [89, с. 94]. 

Для забезпечення максимальної ефективності від проведення відповідної 

слідчої (розшукової) дії прокурор як процесуальний керівник повинен 

попередньо з’ясувати та перевірити суть розбіжностей, що виникли у 

результаті проведення допиту потерпілого, свідка чи підозрюваного, причини, 

які до цього призвели, а також попередньо продумати та підготувати шляхи 

усунення відповідних  протиріч. Під час проведення одночасного допиту двох 

чи більше вже допитаних осіб прокурор як процесуальний керівник повинен 

слідкувати за тим, щоб слідчий, оперативний працівник дотримувалися 

положень КПК України, не зловживали свої службовим становищем, повно, 

всебічно та неупереджено з’ясовували розбіжності в учасників допиту, а також 

контролювати, щоб допитувані особи (наприклад, підозрюваний) не 

здійснювали негативний вплив на інших учасників допиту (наприклад, на 

потерпілих, свідків). 

На подальшому етапі розслідування грабежів або розбійних нападів 

слідчим, прокурором може прийматися рішення про проведення такої слідчої 

(розшукової) дії як огляд речей і документів. У кримінальних провадженнях 
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цієї категорії найчастіше огляду підлягають: знаряддя вчинення злочину; речі 

чи документи злочинців, залишені на місці вчинення злочину або ж під час їх 

затримання; викрадені речі чи документи тощо.  

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, 

що мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з 

обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і 

опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні 

огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо 

або їх огляд пов’язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і 

зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд 

і опечатування (ч. 5 ст. 237 КПК України). Під час проведення  огляду речей і 

документів прокурор як процесуальний керівник, насамперед, зобов’язаний 

перевірити законність та обґрунтованість його проведення, наявність 

юридичних та фактичних підстав для його проведення, належність отриманих 

речей і документів, дотримання прав учасників під час проведення цієї слідчої 

(розшукової) дії, виконання інших процесуальних вимог тощо. У разі 

необхідності прокурор повинен забезпечити присутність під час проведення 

огляду речей і документів спеціаліста-криміналіста для встановлення 

обставин, що мають значення для кримінального провадження. 

Досить поширеною слідчою (розшуковою) дією на подальшому етапі 

розслідування грабежів або розбійних нападів є пред’явлення для впізнання, 

що проводиться у порядку, передбаченому ст. ст. 228, 229, 230 КПК України. 

Перед проведенням пред’явлення для впізнання прокурор як процесуальний 

керівник повинен виконати цілу низку організаційних дій, спрямованих на 

забезпечення ефективності проведення цієї слідчої (розшукової) дії:  

- пошук приміщення, в якому буде проводитися впізнання; пошук 

осіб, серед яких буде проводитися впізнання особи (статистів);  

- пошук понятих; 
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-  організація участі технічних помічників (працівників 

Національної поліції України, спеціалістів) тощо.  

Окрім того, прокурору як процесуальному керівнику необхідно також 

враховувати психічний стан особи, яка впізнає (потерпілого, свідка), оскільки 

остання може перебувати в стані сильного душевного хвилювання, відчувати 

страх, що може негативно впливати на хід і результати пред’явлення для 

впізнання. Саме тому у цьому випадку прокурор як процесуальний керівник 

зобов’язаний забезпечити присутність лікаря, психолога під час пред’явлення 

для впізнання. 

Якщо ж потерпілим чи свідком є неповнолітня особа, то в такому 

випадку прокурор як процесуальний керівник, окрім лікаря, психолога, 

повинен забезпечити присутність законних представників, а у разі 

необхідності адвоката. 

Перед пред’явленням особи, речей чи документів для впізнання 

прокурор-процесуальний керівник також зобов’язаний: роз’яснити учасникам 

слідчої (розшукової) дії їх права, запропонувати особі, яку впізнають, зайняти 

будь-яке місце серед статистів, попросити одягти відповідний одяг чи зняти 

його тощо. Варто зазначити, що в окремих випадках злочинці з метою 

ухилення від відповідальності можуть змінити свій зовнішній вигляд. Тому під 

час пред’явлення для впізнання необхідно вижити всіх необхідних заходів, 

щоб підозрюваний мав той же вигляд, що й під час вчинення грабежу або 

розбійного нападу. Якщо ж пред’явлення для впізнання здійснює слідчий чи 

оперативний працівник, то прокурор як процесуальний керівник зобов’язаний 

здійснювати контроль за законністю виконання ними всіх вищезазначених дій. 

У кримінальних провадженнях досліджуваної категорії об’єктом 

пред’явлення для впізнання є: особи, затримані за підозрою у вчиненні 

грабежу або розбійного нападу; викрадені речі, документи, цінності; знаряддя 

вчинення злочину, знайдені на місці події або вилучені під час обшуку у 
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підозрюваних; засоби транспортування викраденого; предмети, вилучені у 

підозрюваних під час їх затримання тощо. 

Перед проведенням пред’явлення для впізнання прокурор як 

процесуальний керівник, перш за все, зобов’язаний допитати особу, яка буде 

суб’єктом впізнання, або доручити проведення допиту цієї особи слідчому, 

оперативному працівнику для встановлення зовнішній ознак особи чи 

предметів, речей, які планується впізнати, ознак, прикмет за якими особа може 

впізнати злочинця, предмети, речі, їх індивідуальні особливості чи особливі 

прикмети. 

На подальшому етапі необхідність у пред'явленні для впізнання осіб, які 

вчинили грабіж або розбійний напад виникає у ситуаціях:  

1) коли свідок або потерпілий стверджують, що підозрювані особи їм 

знайомі, але останні заперечують факт знайомства;  

2) коли підозрюваний повідомляє, що напад скоїв за співучастю 

відповідної особи, але остання заперечує не лише причетність до злочину, а й 

своє знайомство з підозрюваним;  

3) коли підозрюваний не називає свого співучасника, але стверджує, що 

може його впізнати;  

4) коли підозрювані, визнаючи свою винуватість у вчиненні грабежу або 

розбійного нападу, зазначають, що вони можуть впізнати свідків чи 

потерпілого. 

Варто зазначити, що на подальшому етапі розслідування грабежів або 

розбійних нападів слідчому, прокурору не завжди вдається затримати всіх 

співучасників вчинення злочину, а тому прокурору як процесуальному 

керівнику необхідно вжити всіх необхідних заходів безпеки для особи, яка є 

суб’єктом впізнання, як під час пред’явлення для впізнання, так і на протязі 

всього досудового розслідування грабежів або розбійних нападів, адже як 

слушно зазначають В. К. Лисиченко та Р. М. Шехавцов, що саме той факт, що 
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інші учасники нападу на момент проведення цієї слідчої дії перебувають на 

волі може призвести до небажаних наслідків (погрози, шантаж, підкуп) для 

свідка та потерпілого, який впізнає та його близьких родичів, у зв’язку з їхнім 

сприянням у розслідуванню злочину [129, с. 67]. У таких ситуаціях прокурор 

як процесуальний керівник зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів для 

забезпечення проведення пред’явлення для впізнання в умовах, коли особа, 

яку пред’являють для впізнання, не бачить і не чує особи, яка впізнає, тобто 

поза її візуальним та аудіоспостереженням (ч. 4 ст. 228 КПК України). Це 

може бути проведено за допомогою зміни чи маскування зовнішності особи, 

яка впізнає, чи проведенням впізнання за допомогою відеотехніки або через 

вузький отвір у непрозорій перепоні, що розділятиме особу, яка впізнається та 

впізнаючого, або через спеціальне скло, прозоре тільки з одного боку [157, c. 

141]. У разі проведення впізнання за викладеними правилами поняті повинні 

пересвідчитися у можливості впізнання поза візуальним спостереженням того, 

хто впізнає, і засвідчити таке впізнання [24, с. 96-97]. 

За результатами проведення пред’явлення для впізнання слідчим, 

прокурором складається протокол пред’явлення для впізнання, в якому 

фіксується хід впізнання, його результати (чи було упізнано особу) та 

описується, за якими ознаками потерпілий, свідок впізнав злочинця. 

Результати проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень цієї 

категорії свідчать про те, що досить часто слідчі, оперативні працівники 

допускають суттєвих порушень під час проведення пред’явлення для 

впізнання, зокрема: не з’ясовують, чи може особа, яка впізнає, впізнати 

злочинця; не опитують її про зовнішній вигляд і прикмети цієї особи; не 

встановлюють обставини, за яких вона бачила цю особи; не залучають 

спеціалістів для фіксування впізнання технічними засобами, психологів, 

педагогів у разі пред’явлення для впізнання; не надають особі, яка проводила 

пред’явлення для впізнання протокол для ознайомлення тощо. Наявність цих 
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порушень негативно відображається на використанні протоколів пред’явлення 

для впізнання як доказів під час здійснення досудового розслідування та 

судового розгляду кримінальних проваджень цієї категорії. У таких випадках 

прокурор як процесуальний керівник зобов’язаний визнавати такі протоколи 

як недопустимі докази і вживати всіх необхідних заходів для недопущенням 

слідчими, оперативними працівниками відповідних порушень. 

На подальшому етапі розслідування грабежів або розбоїв слідчий, 

прокурор з метою виявлення речей та документів, що були об’єктом вчинення 

злочину, знарядь вчинення грабежу або розбою можуть провести обшук житла 

чи іншого володіння підозрюваного у порядку, передбаченому ст.ст. 234-236 

КПК України. Такі речі шукають як безпосередньо в житлі, так і у тайниках, 

обладнаних у підвіконнях, туалетах, меблях, в сараях, сміттєзбірниках тощо.  

Під час обшуку вилучають також саморобні пістолети, ножі, іншу саморобну 

зброю, майно, що не належить підозрюваному та членам його сім’ї та 

наявність якого може свідчити про неодноразовість вчинення корисливих або 

корисливо-насильницьких злочинів підозрюваним. Вилученню також 

підлягають всі предмети, які могли бути використані як знаряддя злочину 

(кастети, запальнички у вигляді пістолета, саморобні ножі, стилети тощо) [184, 

c. 181]. 

В окремих випадках у результаті обшуку слідчий, прокурор можуть 

затримати інших співучасників вчинення грабежів або розбійних нападів. Такі 

обшуки як правило проводяться раптово та одночасно, що дозволяє 

виключити можливість їх взаємного інформування між собою про факт та 

результати обшуку, а також унеможливлює знищення доказів іншими 

учасниками організованої злочинної групи. 

Під час проведення обшуку прокурор як процесуальний керівник 

зобов’язаний забезпечувати додержання вимог закону щодо законності його 

проведення, адже саме прокурор є основним суб’єктом, що відповідає за 



 
151 

дотримання положень КПК України щодо складання клопотання про 

проведення обшуку. Так, відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України слідчий за 

погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з 

клопотанням про проведення обшуку. В такому клопотанні повинно бути 

зазначено: найменування кримінального провадження та його реєстраційний 

номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з 

розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію 

кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону 

України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи 

інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де 

планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше 

володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, 

документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають 

бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими 

прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо 

кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.  

Виходячи з вищезазначеного, може зробити висновок, що прокурор як 

процесуальний керівник повинен забезпечити законність та обґрунтованість 

клопотань про проведення обшуку, достовірність відповідних документів та 

матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Окрім того, в 

подальшому обґрунтування клопотання перед слідчим суддею покладається на 

прокурора  і від нього залежить, чи буде отримано дозвіл на цього проведення 

[67, c. 24-27]. У тому разі, якщо прокурор безпосередньо готує клопотання про 

проведення обшуку, то він несе персональну відповідальність за законність та 

обґрунтованість відповідного клопотання, а також наявність всіх інших 

необхідних документів та матеріалів, якими обґрунтовуються доводи 

клопотання. 
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Варто зазначити, що результати проведеного аналізу матеріалів 

кримінальних проваджень свідчать про низький рівень ефективності 

процесуального керівництва розслідуванням грабежів або розбійних нападів, 

оскільки слідчі, прокурори при підготовці відповідних клопотань не завжди 

дотримуються вимог ч. 3 ст. 234 КПК України: не зазначають короткий виклад 

обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з розслідуванням якого 

подається клопотання; підстави для обшуку; не приєднують до клопотання 

документів на житло, де планується проведення обшуку, відомостей про 

фактичного власника житла, відомостей про речі та документи, які планується 

відшукати тощо. 

У більшості випадків слідчі судді виявляють відповідні недоліки та 

відмовляють слідчому, прокуророві у погодженні клопотань про проведення 

обшуку, проте в окремих випадках відповідні недоліки виявляє сторона 

захисту на етапі відкриття матеріалів кримінального провадження, що в свою 

чергу призводить до заявлення стороною захисту клопотань про визнання 

результатів обшуку недопустимими доказами під час досудового 

розслідування та судового розгляду грабежів або розбійних нападів. Зазначене 

свідчить не лише про низький рівень здійснення процесуального керівництва 

розслідуванням грабежів або розбійних нападів, а й про відсутність належного 

судового контролю у кримінальних провадженнях цієї категорії.  

Зазначимо, що прокурор як процесуальний керівник не лише 

зобов’язаний забезпечувати перевірку законності та обґрунтованості 

клопотань про проведення обшуку, а також й перевіряти та забезпечувати 

дотримання процесуальних вимог щодо його проведення та прав учасників 

кримінального провадження під час його проведення. Зокрема, для проведення 

обшуку повинно бути залучено не менше двох понятих (ст. 223 КПК України); 

обшук житла чи іншого володіння особи повинен відбуватися в час, коли 

завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, 
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якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може 

суттєво зашкодити меті обшуку (ст. 236 КПК України);  у разі відсутності осіб 

у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному 

місці у житлі чи іншому володінні особи;  слідчий, прокурор зобов’язаний 

забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні 

особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб (ст. 236 КПК України) 

тощо [123, c. 111]. 

Під час здійснення досудового розслідування грабежів або розбійних 

нападів прокурор як процесуальний керівник може прийняти рішення про 

проведення слідчого експерименту. Слідчий експеримент є слідчою 

(розшуковою) дією, що проводиться з метою перевірки і уточнення 

відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального 

правопорушення шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної події, 

проведення необхідних дослідів чи випробувань (ч. 1 ст. 240 КПК України). 

При розслідуванні грабежів та розбоїв проведення слідчого експерименту є 

ефективним засобом отримання інформації про злочин також у випадку, якщо 

злочин вчинено групою осіб  [184, c. 182].  

У криміналістичній літературі висловлюється думка, що тактика 

проведення слідчого експерименту передбачає три етапи його проведення: 

підготовчий, робочий та заключний. На підготовчому етапі слідчий здійснює 

комплекс організаційних заходів, зокрема: визначає коло осіб, які 

прийматимуть участь у проведенні цієї слідчої (розшукової) дії; здійснює 

пошук понятих або ж організовує безперервну відеозйомку проведення 

слідчого експерименту; визначається з техніко-криміналістичними засобами, 

які повинні бути використані під час його проведення; вирішує питання про 

доставлення на місце події підозрюваного та інших учасників слідчої 

(розшукової) дії тощо [184, c. 182].  У цьому випадку прокурор як 

процесуальний керівник зобов’язаний перевірити чи не буде порушувати 
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участь підозрюваного права та інтереси інших учасників слідчого 

експерименту, чи обрані слідчим поняті не є близькими родичами, друзями 

учасників слідчого експерименту, а також вжити всіх необхідних заходів для 

забезпечення можливості використовувати під час проведення слідчого 

експерименту фотографування, звуко- чи відеозапис тощо, а в разі 

необхідності забезпечити для цього присутність спеціалістів. 

Робочий етап передбачає власне проведення слідчого експерименту, 

який може проводитися шляхом відтворення дій, обстановки і обставин події; 

проведення необхідних дослідів чи випробувань. Якщо в конкретному 

кримінальному провадженні є декілька потерпілих та декілька підозрюваних, 

проведення слідчого експерименту має певні особливості. Зокрема, слідчий 

експеримент є більш ефективним, якщо він проведений спочатку окремо щодо 

кожного потерпілого. Після цього слідчий експеримент проводиться окремо 

щодо кожного підозрюваного. Спочатку він проводиться з тим підозрюваним, 

який, на думку слідчого, дає правдиві показання. Після цього вказана слідча 

(розшукова) дія проводиться щодо інших осіб. Водночас вказана слідча 

(розшукова) дія може бути проведена і з одночасним залученням декількох 

учасників кримінального провадження, наприклад, підозрюваного та 

потерпілого [184, c. 182]. У цьому випадку прокурор як процесуальний 

керівник повинен забезпечити належні умови для реалізації прав та інтересів 

кожного з учасників цієї процесуальної дії, здійснювати контроль за 

законністю проведення слідчого експерименту, а також за тим, щоб участь 

осіб, залучених до проведення слідчого експерименту, негативно не 

позначалася на ефективності його проведення.  

Заключний етап передбачає оцінку слідчим отриманих в ході проведення 

слідчого експерименту відомостей та фіксацію його результатів в протоколі 

слідчого експерименту. На цьому етапі слідчий також визначається, чи 

досягнуто мету проведення слідчого експерименту, чи вдалося перевірити і 
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уточнити відомості, які мають значення для розслідування. Якщо ж певні 

обставини залишилися невстановленими, слідчий може провести слідчий 

експеримент з іншими учасниками кримінального провадження або з 

декількома учасниками одразу [184, c. 182]. На цьому етапі прокурор повинен 

перевірити достовірність та обґрунтованість внесення слідчим відомостей про 

хід і результати проведення слідчого експерименту до протоколу, у разі 

необхідності скорегувати їх та усунути недоліки. Якщо ж певні обставини 

залишилися невстановленими чи неперевіреними, прокурор зобов’язаний 

з’ясувати у слідчого їх причини та перевірити їх обґрунтованість.  

На подальшому етапі розслідування грабежів або розбійних нападів 

слідчий, прокурор мають право залучити експерта для проведення експертизи. 

Як і всі інші слідчі (розшукові) дії, на подальшому етапі розслідування 

грабежів або розбійних нападів експертизи призначають та проводиться 

залежно від слідчої ситуація, що виникла на момент проведення відповідної 

процесуальної дії. Результати аналізу матеріалів правозастосовчої практики 

свідчать про те, що у кримінальних провадженнях цієї категорії експерт 

найчастіше залучається для проведення таких експертиз: судово-медичної, 

трасологічної, балістичної, ґрунтознавчої тощо. 

Судово-медична експертиза особи призначається для встановлення 

ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, способу і часу їх нанесення, 

визначення знаряддя, яким ушкодження були нанесені, а судово-медична 

експертиза речових доказів – подібності або розбіжності групи крові, інших 

виділень організму, а також волосся, мікросліді епітелію тощо, вилучених з 

місця події.  

Трасологічна експертиза призначається для виявлених слідів взуття, 

протекторів шин автомобіля, за допомогою якого злочинці пересувалися, 

слідів злому замків, замикаючих пристроїв, контрольних пломб, закруток, 

вузлів, петель, знарядь вчинення грабежів або розбійних нападів тощо.  
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Судово-балістична експертиза призначається для вирішення широкого 

кола задач ідентифікаційного і не ідентифікаційного характеру, пов’язаних з 

дослідженням вогнепальної зброї і боєприпасів, слідів пострілу у самій зброї, 

на ураженій перешкоді і на стрільці. Об’єктами судово-балістичної експертизи 

є вогнепальна зброя, боєприпаси та їх частини (патрони, гільзи, кулі, дріб, 

картеч, пижі, прокладки), предмети зі слідами зброї [157, c. 162].  

Ґрунтознавча експертиза призначається для виявлення на предметах-

носіях мікронашарувань (часток) ґрунтового походження, визначення їх 

природи, встановлення спільної родової (групової) належності з наданими 

зразками, а також походження ґрунту на предметах-носіях з певної ділянки 

місцевості (іншого місця грабежу чи розбою), механізму утворення ґрунтових 

нашарувань [184, c. 184]. 

Варто зазначити, що признання експертиз на подальшому етапі 

розслідування грабежів або розбійних нападів має вкрай важливе значення, 

адже за результатами проведення експертизи експертом готується висновок, 

що може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні цієї 

категорії. Саме  тому прокурор як процесуальний керівник зобов’язаний 

вживати всіх необхідних заходів для своєчасного проведення відповідних 

експертиз, а також забезпечити додержання вимог закону під час їх 

проведення. Разом із тим, результати проведеного аналізу матеріалів 

кримінальних проваджень свідчать про те, що на практиці непоодинокими є 

випадки, коли слідчі, прокурори не призначають своєчасно необхідних 

судових та криміналістичних експертиз, що у свою чергу призводить до втрати 

біологічних слідів та унеможливлює їх використання в якості доказів як на 

подальшому, так і на заключному етапі розслідування грабежів або розбійних 

нападів. 

Так, наприклад,  в кримінальному провадженні № 12014110140000534, 

розпочатому  15.05.2014 р. Слідчим відділом Васильківського МВ ГУМВС 
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України в Київській області за ч. 3 ст. 187 КК України, в якому 

криміналістичні експертизи, по слідах, вилучених з місця події, які мають 

властивості знищуватися, призначено лише через 2 місяці після початку 

досудового розслідування [105]. 

В окремих випадках слідчі взагалі не призначають експертизи, 

незважаючи на наявні обставини вчиненого грабежу або розбійного нападу. 

Так, наприклад,  в кримінальному провадженні № 12014160500005531, 

розпочатому 26.06.2014 р. слідчим Приморським РВ за ч. 1 ст. 187 КК 

України. Незважаючи на завдані тілесні ушкодження потерпілого під час 

вчинення розбою, слідчим не було призначено судово-медичну експертизу. 

Висновок по призначеній 07.07.2014 р. судово-імунологічної експертизи не було 

витребувано. Всупереч наявних у кримінальному провадженні суттєвих 

порушень слідчим 03.11.2014 р. винесено постанову про закриття 

кримінального провадження на підставі ч. 1 п. 2 ст. 284 КПК України у 

зв’язку з “відсутністю невстановленої особи, яка скоїла кримінальне 

правопорушення” [107].   

Саме тому прокурор як процесуальний керівник зобов’язаний 

забезпечувати додержанням вимог закону щодо перевірки своєчасності, 

законності та обґрунтованості призначення експертизи; законності та 

обґрунтованості клопотань сторони захисту про проведення експертизи; 

повноти та правильності питань, поставлених слідчим, стороною захисту 

перед експертом; правильності визначення виду експертизи, компетентності 

експерта чи експертної установи тощо. Окрім того, прокурор як 

процесуальний керівник уповноважений надавати слідчому вказівки щодо 

доцільності призначення відповідних експертиз, кола питань, що повинні бути 

вирішені експертом, переліку речей чи предметів, що можуть бути надані 

експерту для проведення експертизи тощо.  
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Підсумовуючи вищезазначене, можемо зробити висновок, що 

процесуальне керівництво проведенням слідчих (розшукових) дій на 

подальшому етапі розслідування грабежів та розбоїв спрямоване на 

додержання вимог закону щодо процесуального порядку проведення 

уповноваженою особою слідчих (розшукових) дій, допустимості, належності 

та достовірності отриманих доказів, забезпечення реалізації прав та законних 

інтересів учасниками кримінального провадження, дотримання розумних 

строків здійснення досудового розслідування, що починають обчислюватися 

на цьому етапі розслідування, а також прийнятих процесуальних рішень у ході 

проведення слідчих (розшукових) дій. 

Особливості процесуального керівництва на подальшому етапі 

розслідування грабежів та розбійних нападів залежать від слідчої ситуації, що 

склалася (підозрювана особа визнає свою винуватість у вчиненні грабежу чи 

розбійного нападу та сприяє досудовому розслідуванню;  підозрювана особа не 

визнає свою винуватість у вчиненні грабежу чи розбійного нападу та не сприяє 

досудовому розслідуванню; місце знаходження  підозрюваної особи у вчиненні 

грабежу чи розбійного нападу невідоме); від виду процесуальної дії, що 

проводиться, а також від повноти та законності розслідування, проведеного 

слідчим.  

Особливостями процесуального керівництва проведенням слідчих 

(розшукових) дій на подальшому етапі розслідування грабежів та розбійних 

нападів є здійснення процесуальної та організаційно-тактичної діяльності 

прокурора-процесуального керівника із забезпечення додержання вимог закону 

щодо: наявності фактичних та юридичних підстав для проведення відповідних 

слідчих (розшукових) дій (допит потерпілих і свідків, огляд місця події, 

освідування потерпілих, пред’явлення для впізнання, слідчий експеримент та 

призначення експертизи); законності проведення відповідних слідчих 

(розшукових) та інших процесуальних дій; виконання слідчим, оперативним 
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працівником доручень про проведення слідчих (розшукових) дій; допустимості, 

належності, достатності та достовірності отриманих доказів; дотримання прав та 

свобод осіб, які залучаються при проведенні слідчих (розшукових) дій; 

допустимості та належності доказів, отриманих у результаті слідчих 

(розшукових) дій. 

 

3.3 Особливості процесуального керівництва на етапі закінчення 

досудового розслідування грабежів та розбоїв 

 

Отримані на початковому та подальшому етапах розслідування грабежів 

або розбійних нападів докази, що відповідають вимогам допустимості, 

належності, достовірності та достатності, встановлені на їх підставі обставини, 

що мають значення для кримінального провадження, а також перевірені слідчі 

версії, є підставою для прийняття слідчим, прокурором рішення про 

закінчення досудового розслідування грабежів або розбійних нападів.  

Закінчення досудового розслідування грабежів або розбійних нападів є 

заключним етапом здійснення досудового розслідування, у рамках якого 

прокурор як процесуальний керівник перевіряє та оцінює законність й 

обґрунтованість здійснення досудового розслідування на його початковому та 

подальшому етапах, допустимість, належність, достовірність та достатність 

отриманих доказів, прийнятих на їх підставі процесуальних рішень тощо. 

Тобто, процесуальне керівництво на етапі закінчення досудового 

розслідування грабежів та розбійних нападів є важливим засобом не лише 

забезпечення законності досудового розслідування, а й забезпечення його 

ефективності та вирішення завдань кримінального провадження. 

Результати проведеного аналізу правозастосовчої практики, а також 

результати опитування практичних працівників свідчать про те, що на етапі 

закінчення досудового розслідування грабежів та розбоїв виникає низка 
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проблемних питань, наявність яких негативно позначається на ефективності 

здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень цієї 

категорії, на що вказують 82% опитаних прокурорів та 68% працівників 

органів досудового розслідування (Додаток А, табл. А. 10). У зв’язку з цим 

вагомого значення набуває питання щодо з’ясування особливостей здійснення 

процесуального керівництва на етапі закінчення досудового розслідування 

грабежів або розбійних нападів. 

Насамперед, варто зазначити, що особливості процесуального 

керівництва на етапі закінчення досудового розслідування грабежів та 

розбійних нападів зумовлені формами закінчення кримінального 

провадження, правова регламентація яких закріплена у главі 24 КПК України. 

На етапі закінчення досудового розслідування грабежів або розбійних 

нападів прокурор як процесуальний керівник у найкоротший строк після 

повідомлення особі про підозру зобов’язаний здійснити одну з таких дій:  

1) закрити кримінальне провадження; 

2) звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності; 

3) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру (ч. 2 ст. 

283 КПК України). 

У процесуальній літературі окремими вченими слушно зазначається, що 

форми закінчення досудового розслідування різняться не лише самим 

кінцевим процесуальним документом. Відрізняються форми досудового 

розслідування і за завданнями, які переслідуються слідчим. Так, у випадку 

складання обвинувального акту особа, яка проводила досудове розслідування, 

впевнена у винності особи, а також переконана в тому, що зібраних у 

проваджені доказів достатньо для підтвердження цієї вини під час судового 

розгляду. При складанні клопотання про звільнення особи від кримінальної 
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відповідальності слідчий підтримує думку про те, що наявні у кримінальному 

проваджені умови та підстави дають можливість винній особі уникнути 

кримінального покарання, про що і складається клопотання. В такому випадку 

завдання довести винність особи перед слідчим не ставиться (хоча, звісно, без 

встановлення усіх обставин, які передбачені ст. 91 КПК, складання клопотання 

про звільнення особи від кримінальної відповідальності являється серйозним 

процесуальним порушенням зі сторони слідчого). Тому цілком логічною 

вбачається думка про те, що форми закінчення досудового розслідування 

будуть відрізнятися і за процедурою досудового розслідування та його 

закінчення. Так, достатньо суттєво відрізняються процесуальні можливості 

учасників кримінального процесу у проваджені щодо осіб, щодо яких існує 

можливість застосування примусових заходів медичного чи виховного 

характеру [217, c. 30-31]. Окрім того, суттєві відмінності мають й особливості 

процесуального керівництва на етапі закінчення досудового розслідування 

грабежів та розбоїв під час закриття кримінальне провадження, звернення до 

суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, 

звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру.  

Зважаючи на вищезазначене спробуємо визначити особливості 

процесуального керівництва на етапі закінчення досудового розслідування 

грабежів та розбоїв у кожній з його форм. 

Першою формою закінчення досудового розслідування грабежів та 

розбоїв є закриття кримінальне провадження (п. 1 ч. 2 ст. 283 КПК України). 

Прокурор як процесуальний керівник має право самостійно прийняти рішення 

про закриття кримінальне провадження за відповідними підставами. У тому 

разі, якщо рішення про закриття кримінального провадження приймається 

слідчим, то прокурор як процесуальний керівник здійснює нагляд за 

законністю та обґрунтованістю прийняття слідчим такого рішення. 
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Відповідно до ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження 

закривається на наявності таких підстав:  

1) встановлена відсутність події кримінального правопорушення; 

2) встановлена відсутність в діянні складу кримінального 

правопорушення; 

3) не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді 

і вичерпані можливості їх отримати; 

4) набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність 

за діяння, вчинене особою; 

5) помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо 

провадження є необхідним для реабілітації померлого; 

6) існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, 

або постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по 

тому самому обвинуваченню; 

7) потерпілий, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його 

представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у 

формі приватного обвинувачення; 

8) стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано 

згоди держави, яка видала особу; 

9) стосовно податкових зобов’язань особи, яка вчинила дії, передбачені 

статтею 212 Кримінального кодексу України, досягнутий податковий 

компроміс відповідно до підрозділу 9-2 розділу XX "Перехідні положення" 

Податкового кодексу України. 

У науковій літературі більшість вчених поділяють підстави для закриття 

кримінального провадження на дві групи: 1) реабілітуючі (виправдувальні); 2) 

нереабілітуючі [112, с. 478;
 
115, с. 619;

 
63, с. 211; 114, с. 557;

 
111, с. 292; 35, c. 

160-191 та ін.].  
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Виходячи з результатів аналізу положень глави 24 КПК України, а також 

зважаючи на наведені у науковій літературі точки зору щодо визначення 

реабілітуючих та нереабілітуючих підстав для закриття кримінального 

провадження [238, с. 69; 237, c. 20; 116, c. 619;
 
33, c. 11;

 
35, c. 163;

 
173, c. 65; 

21, с. 25;
 
80, с. 5;

 
112, с. 478; 6, с. 524;

 
126, с. 57;

 
131, с. 260; 217, c. 48 та ін.], 

можемо зробити висновок, що реабілітуючими підставами для закриття 

кримінального провадження є: встановлена відсутність події кримінального 

правопорушення; встановлена відсутність в діянні складу кримінального 

правопорушення; не встановлені достатні докази для доведення винуватості 

особи в суді і вичерпані можливості їх отримати. Нереабілітуючими 

підставами є підстави закриття кримінального провадження, що передбачені п. 

п. 4-9 ч. 1 ст. 284 КПК України. Хоча й чинний КПК України не класифікує 

закріплені у ч. 1 ст. 284 підстави на реабілітуючі та нереабілітуючі, водночас, 

як слушно зазначає О. О. Торбас, було б доцільним закріпити відповідні 

положення у КПК, зазначивши, які саме підстави є реабілітуючими, а які – ні 

[217, c. 48]. Це, у свою чергу, усунуло численні дискусії серед науковців цього 

приводу [185, c. 8;
 
131, с. 260;

 
172, c. 134;

 
33, c. 11;

 
115, c. 619 та ін.]. 

Не вдаючись до детального висвітлення сутності зазначених підстав, 

зупинимося лише на тих, які можуть бути підставою для прийняття слідчим, 

прокурором рішення про закриття кримінального провадження за фактом 

вчинення грабежу або розбійного нападу. Варто зазначити, що результати 

проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень про грабежі або 

розбійні напади, а також результати опитування практичних працівників 

дають підстави для висновку, що кримінальні провадження цієї категорії 

закривають лише з таких реабілітуючих підстав:  

1) встановлена відсутність події кримінального правопорушення;  

2) встановлена відсутність в діянні складу кримінального 

правопорушення.  
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Таку думку висловили 96% опитаних прокурорів та 94% працівників 

органів досудового розслідування (Додаток А, табл. А. 11). 

А. Я. Дубинський зазначав, що відсутність події злочину як підстава для 

закриття кримінального провадження можлива в таких випадках:  

а) якщо встановлено, що не було самого факту (події), для розслідування 

якої порушено справу;  

б) якщо встановлено, що сама подія мала місце, але вона не може бути 

визнана злочином оскільки не стала результатом чийого-небудь діяння 

(негативні наслідки стали результатом дій стихійних сил природи, або 

фізіологічних (захворювання), фізичних чи хімічних процесів, поява яких не 

залежала від інших осіб);  

в) коли встановлено, що подія мала місце, але не є злочином тому, що 

була результатом дій потерпілої особи, а не сторонніх осіб [65, с. 11-12]. 

На думку В. О. Попелюшка, для вирішення справи за даною підставою 

необхідно встановити, що сама подія, за фактом якої проводиться 

провадження, або не існувала (нестача в касі виявилася вигаданою внаслідок 

арифметичної помилки) або не була злочинною (мало місце знищення майна, 

наприклад, від удару блискавки). У другому випадку «відсутність події 

злочину» означає, що певна подія мала місце, причинила шкоду суспільству, 

але ця подія не злочин» [173, с. 61]. М. Є. Шумило, крім вищенаведених 

ситуацій, вважає, що кримінальне провадження за цією підставою може також 

закриватися тоді, коли не встановлена подія злочину і при цьому вичерпані всі 

можливості для збирання додаткових доказів [238, с. 74]. 

Результати проведеного аналізу слідчої та судової практики свідчать про 

те, що за цією підставою рішення про закриття кримінальних проваджень за 

фактом вчинення грабежу або розбійного нападу приймається слідчим, 

прокурором у поодиноких випадках. На зазначеному також акцентують свою 

увагу 84% опитаних прокурорів та 72% працівників органів досудового 
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розслідування (Додаток А, табл. А. 12). Не дивлячись на це, результати 

вивчення матеріалів кримінальних проваджень дають підстави для висновку, 

що в окремих випадках слідчі приймають передчасні рішення про закриття 

кримінальних проваджень за фактом вчинення грабежу або розбійного на 

підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України. 

Так, наприклад, у кримінальному провадженні № 42014040540000043, 

відкритого 15.07.2014 р. за фактом розбійного нападу із застосуванням зброї 

на особу А. та особу Б., дії злочинців було кваліфіковано за ч. 2 ст. 187, ч. 2 

ст. 146 КК України. Старшим слідчим СУ ГУМВС України в 

Дніпропетровській області було прийнято рішення про закриття 

кримінального провадження з підстав, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК 

України. Водночас, у ході проведення перевірки прокурором було вивчено 

матеріали кримінального провадження та встановлено, що у провадженні за 

обставинами події належним чином не допитано потерпілих особу А. та 

особу Б., не здійснено аналіз абонентських з’єднань за номерами телефонів 

потерпілих. Окрім того, до матеріалів провадження приєднано заяву особи Б. 

про те, що він не має претензій до будь-кого та матеріальні збитки йому не 

спричинено, а також рапорт слідчого про те, особа А. не має претензій, 

оскільки невідомі заволоділи грошима в сумі 1000 грн., що не становить для 

нього суттєвої шкоди [110].  

Наступною підставою для закриття кримінального провадження за 

фактом вчинення грабежу або розбійного нападу є встановлена відсутність в 

діянні складу кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України).  

Як зазначав слушно А. Я. Дубинський, що відсутність складу злочину 

має місце, у разі відсутності одного із елементів складу злочину, 

непричетності особи до злочину, малозначності діяння, необхідної оборони і 

крайньої необхідності, затримання злочинця, виконання наказу, виконання 

професійних і службових обов’язків, згоди потерпілого, реалізації свого права, 
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виправданого виробничого ризику, а також у випадку добровільної відмови від 

вчинення злочину, наперед не обіцяного приховування чи недонесення про 

злочин, відсутності умов, передбачених законом для притягнення до 

кримінальної відповідальності за конкретне діяння [65, с. 17]. У зв’язку із 

вищезазначеним, відсутність складу кримінального правопорушення, на думку 

Н. Л. Боржецької, має місце в наступних випадках:  

1) діяння, яке спричинило негативні наслідки, мало місце, але воно не 

містить хоча б одного елементу складу кримінального правопорушення. При 

цьому саме діяння, яке не містить хоча б одного елементу складу 

кримінального правопорушення, може як містити склад іншого 

правопорушення, так і не містити складу правопорушення в цілому;  

2) при вчиненні діяння існували обставини, що відповідно до норм 

закону України про кримінальну відповідальність виключали його злочинність 

[35, c. 168-169]. 

Виходячи з результатів аналізу матеріалів кримінальних проваджень, 

можемо зробити висновок, що рішення про закриття кримінального 

провадження за фактом вчинення грабежу або розбійного нападу на підставі п. 

2 ч. 1 ст. 284 КПК України приймаються досить рідко. Не зважаючи на це, у 

слідчій практиці є випадки допущення слідчими істотних порушень вимог 

закону під час прийняття рішення про закриття кримінального провадження на 

підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. 

Так наприклад, слідчим СВ Бердянського МВ ГУМВС України в 

Запорізькій області 19.01.2014 р. розпочато кримінальне провадження  № 

12014080130000250 на підставі ч. 2 ст. 187 КК України за фактом розбійного 

нападу на особу К., вчиненого невідомими з погрозою застосування ножа. 

20.01.2014 р. при допиті потерпілої встановлено, що особа К. з почуття 

помсти до свого знайомого особи Б. звернулася до поліції із завідомо 

неправдивим повідомленням про вчинення щодо неї розбійного нападу, який 
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нібито організував особа Б. Водночас, особа К. зізналася, що вона самостійно 

ініціювала пошкодження своїх речей та крадіжку речей. Від особи К. 

отримано заяву з проханням не проводити подальше розслідування 

кримінального правопорушення, так як насправді вона обмовила особу Б.  

24.01.2014 р. у кримінальному провадженні слідчим СВ Бердянського МВ 

ГУМВС України в Запорізькій області передчасно прийнято рішення про його 

закриття на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Обґрунтування, 

викладене у рішенні про закриття кримінального провадження, є формальним. 

Розслідування проведено на недостатньому професійному рівні. Не вирішено 

питання про внесення відомостей до ЄРДР на підставі ст. 383 КК України за 

фактом завідомо неправдивого повідомлення особи К. про вчинення тяжкого 

злочину [102]. 

Подібні рішення приймалися й в інших кримінальних провадженнях за 

фактом вчинення грабежу або розбійного нападу. 

Так, наприклад, слідчим СВ Бердянського МВ ГУМВС України в 

Запорізькій області 10.03.2014 р. розпочато кримінальне провадження 

№ 12014080130000951 за фактом вчинення розбійного нападу на магазин 

«Веселка», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 

187 КК України.  

У ході досудового розслідування було встановлено, що у магазин зайшов 

чоловік особа К., який перебував у нетверезому стані. Він вимагав покликати 

директора магазина, а коли дізнався, що того немає на місці – почав 

вимагати, щоб йому дали пляшку горілки, палку ковбаси та гроші.  

Отримавши відмову, особа К. дістав ножа та почав ним погрожувати, кілька 

разів вдаривши по стійці прилавку. Після того, як продавець пригрозила, що 

викличе працівників поліції, чоловік залишив магазин. 

23.03.2014 р. у кримінальному провадженні слідчим прийнято рішення 

про його закриття на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Обґрунтування, 
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викладене у рішенні про закриття кримінального провадження, є формальним. 

Досудове розслідування проводилося на недостатньому професійному рівні. 

Суттєві обставини вчиненого кримінального правопорушення залишаються 

не з’ясованими. Допити проведено поверхово, без з’ясування фактичних даних, 

які б мали значення для розслідування. 

В показаннях продавців є відомості про те, що злочинець, погрожуючи 

їм ножем, вимагав надати йому продукти харчування та гроші, тобто 

погрожуючи застосуванням фізичного насильства, яке є небезпечним для 

життя та здоров’я особи, мав намір заволодіти майном. Оскільки розбійний 

напад має усічений склад злочину, то дії особа К. з моменту висунення ним 

вимоги надати йому майно з погрозою застосування ножа слід розцінювати 

як розбійний напад. Той факт, що особа К. не заволодів майном, не впливає на 

кваліфікацію його дій. Слідчий експеримент не проведено. Слідчим не 

прийнято до уваги постанову Верховного суду України від 15.11.2012 р. № 5-

15кс 12 щодо кваліфікації розбійних нападів із проникненням в приміщення 

незалежно від того було воно законним чи ні. Рішення про закриття 

кримінального провадження винесено слідчим безпідставно та передчасно 

[103]. 

У кримінальному провадженні № 120140350001865, розпочатому 

24.05.2014 р. слідчим СВ Новомосковським МВ  ГУМВС України в 

Дніпропетровській області на підставі ч. 1 ст. 187 КК України за фактом 

розбійного нападу на особу В., який вказує, що невідомий з погрозою 

застосування ножа заволодів його телефоном «Iphone 4». 

При допиті особа В. повідомив, що 26.05.2014 р. невідомий чоловік 

повернув йому зазначений телефон, повідомивши, що знайшов його. На 

підставі викладеного потерпілий зробив припущення, що в діях злочинця 

відсутні ознаки кримінального правопорушення. 17.06.2014 р. слідчий СВ 

Новомосковським МВ  ГУМВС України в Дніпропетровській області 
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кримінальне провадження закрито на підставі ч. 1 п. 2 ст. 284 КПК України у 

зв’язку з відсутністю в діянні складу злочину кримінального правопорушення 

[101].  

На нашу думку, з метою недопущення вищенаведених ситуацій та 

забезпечення ефективності здійснення досудового розслідування грабежів або 

розбійних нападів прокурор як процесуальний керівник повинен перевіряти 

всі випадки прийняття рішень слідчими про закриття кримінальних 

проваджень на підставі ст. 284 КПК України та вживати відповідних заходів 

реагування у випадку виявлення порушень повного, всебічного та 

неупередженого здійснення досудового розслідування. У разі закриття 

кримінального провадження процесуальний керівник зобов’язаний вживати 

заходи для усунення наслідків застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження і реалізувати прийняте рішення. Окрім того, для 

забезпечення більшої ефективності щодо здійснення процесуального 

керівництва розслідуванням грабежів або розбійних нападів прокурор як 

процесуальний керівник повинен періодично перевіряти законність та 

обґрунтованість дій та рішень слідчого ще на початковому та подальшому 

етапах розслідування злочинів цієї категорії, а не лише на заключному етапі. З 

такою позицію погодилися 94% опитаних прокурорів та 80% працівників 

органів досудового розслідування (Додаток А, табл. А. 13). 

Наступною формою закінчення досудового розслідування грабежів або 

розбійних нападів є складання клопотання про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності. Згідно з п. 1 Постанови ПВСУ від 23 грудня 

2005 р. № 12 «Про практику застосування судами України законодавства про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності» звільнення від 

кримінальної відповідальності – це відмова держави від застосування щодо 

особи, котра вчинила злочин, установлених законом обмежень певних прав і 
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свобод шляхом закриття кримінальної справи, яке здійснює суд у випадках, 

передбачених КК, у порядку, встановленому КПК України [179]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від 

кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про 

кримінальну відповідальність. Особі, яка підозрюється у вчиненні 

кримінального правопорушення та щодо якої передбачена можливість 

звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених 

законом України про кримінальну відповідальність дій, роз’яснюється право 

на таке звільнення (ч. 2 ст. 285 КПК України). 

Підозрюваному, який може бути звільнений від кримінальної 

відповідальності, повинно бути роз’яснено суть підозри, підставу звільнення 

від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття 

кримінального провадження з цієї підстави. У разі якщо підозрюваний, щодо 

якого передбачене звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує 

проти цього, досудове розслідування проводиться у повному обсязі в 

загальному порядку (ч. 3 ст. 285 КПК України). 

Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для 

звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду 

підозрюваного на таке звільнення, прокурор-процесуальний керівник складає 

клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без 

проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду 

(ч. 2 ст. 286 КПК України). Перед направленням клопотання до суду прокурор 

зобов’язаний ознайомити з ним потерпілого та з’ясувати його думку щодо 

можливості звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності (ч. 3 

ст. 286 КПК України).  

Прокурор як процесуальний керівник зобов’язаний забезпечити 

додержання вимог закону щодо законності та обґрунтованості під час 
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складання клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, в 

якому обов’язково, згідно з ч. 1 ст. 287 КПК України, зазначаються:  

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний 

номер;  

2) анкетні відомості підозрюваного (прізвище, ім’я, по батькові, дата та 

місце народження, місце проживання, громадянство);  

3) прізвище, ім’я, по батькові та займана посада прокурора;  

4) виклад фактичних обставин кримінального правопорушення та його 

правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність та формулювання підозри;  

5) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та відомості 

про її відшкодування;  

6) докази, які підтверджують факт вчинення особою кримінального 

правопорушення;  

7) наявність обставин, які свідчать, що особа підлягає звільненню від 

кримінальної відповідальності, та відповідна правова підстава;  

8) відомості про ознайомлення з клопотанням потерпілого та його думка 

щодо можливості звільнення підозрюваного від кримінальної 

відповідальності;  

9) дата та місце складення клопотання.  

До клопотання прокурора повинна бути додана письмова згода особи на 

звільнення від кримінальної відповідальності. 

Процесуальний порядок розгляду відповідних клопотань передбачений 

ст. 288 КПК України. 

Варто зазначити, що випадки закриття кримінальних проваджень за 

фактом вчинення грабежу або розбійного нападу є поодинокими. Так, якщо у 

2014 р. було зареєстровано 19182 випадків вчинення грабежу, а розбою – 3472, 

то лише у 32 кримінальних провадженнях за фактом вчинення грабежу було 
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складено клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, 

а за фактом вчинення розбою – 0. У 2015 р. було зареєстровано 19321 випадків 

вчинення грабежу, а розбою – 3037, то лише у 5 кримінальних провадженнях 

за фактом вчинення грабежу було складено клопотання про звільнення особи 

від кримінальної відповідальності, а за фактом вчинення розбою – 0. 

На етапі закінчення досудового розслідування грабежів або розбоїв 

прокурор як процесуальний керівник, складаючи клопотання про звільнення 

особи від кримінальної відповідності, зобов’язаний забезпечити додержання 

вимог закону щодо наявності фактичних та юридичних підстав при складанні 

клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності; 

законності та обґрунтованості складання клопотання про звільнення від 

кримінальної відповідальності, його змісту та форми; допустимості, 

належності, достатності та достовірності доказів, отриманих на попередніх 

етапах досудового розслідування, якими обґрунтовуються клопотання про 

звільнення від кримінальної відповідальності. 

Наступною формою закінчення досудового розслідування грабежів чи 

розбійних нападів є складання слідчим, прокурором обвинувального акту або 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру (п. 3 ч. 1 ст. 283 КПК України). 

Відповідно до ч. 4 ст. 110 КПК України обвинувальний акт є 

процесуальним рішенням, яким прокурор висуває обвинувачення у вчиненні 

кримінального правопорушення і яким завершується досудове розслідування. 

Обвинувальний акт є найважливішим гарантом захисту прав і законних 

інтересів обвинуваченого та всіх інших учасників процесу, слугує юридичним 

фактом, суттєво розвиваючим процесуальні правовідносини. В 

обвинувальному акті в якості кінцевого формулювання обвинувачення в 

матеріально-правовому сенсі висловлюється впевненість слідчого у винності 

конкретної особи. Крім того, даний процесуальний документ являється 
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завершальним етапом діяльності слідчого і прокурора під час досудового 

розслідування. Це означає, що даний акт констатує досягнення цілей 

кримінального провадження: кримінальне правопорушення розкрито, винна 

особа виявлена за допомогою зібраних доказів, остаточно сформульоване 

обвинувачення [217, c. 136].  

Сутність прокурорського нагляду на цьому етапі, на думку В. О. Кучера, 

полягає у перевірці дотриманні вимог закону при складанні обвинувального 

акту, відповідності його змісту вимогам законодавства, дотриманні прав 

учасників кримінального провадження при його складанні [123, c. 164]. О. Д. 

Назаров також зазначає, що по суті така перевірка, як процесуальна форма 

нагляду за додержанням законів на заключному етапі досудового слідства, є 

ревізійною діяльністю прокурора. Адже затверджуючи обвинувальний 

висновок, прокурор бере на себе відповідальність за те, що справа не містить 

порушень закону (слідчих помилок) і може бути розглянута судом без будь-

яких ускладнень [153, c. 188]. Водночас, з такими підходами не можна в 

повній мірі погодитися, оскільки процесуальна діяльність прокурора на цьому 

етапі розслідування не лише обмежується перевіркою дотримання вимог 

закону при складанні обвинувального акту (ревізійна діяльність). Ця 

діяльність лише здійснюється ним під час затвердження обвинувального акту, 

складеного слідчим. Проте, обвинувальний акт може бути складений 

прокурором, зокрема якщо він не погодиться з обвинувальним актом, що був 

складений слідчим (ч. 1 ст. 291 КПК України). Саме тому більш правильніше 

говорити, що прокурор як процесуальний керівник на цьому етапі 

зобов’язаний забезпечувати додержання вимог закону під час складання 

обвинувального акту. 

У обвинувальному акті мають міститися такі відомості: 

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний 

номер; 
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2) анкетні відомості кожного обвинуваченого (прізвище, ім’я, по 

батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство); 

3) анкетні відомості кожного потерпілого (прізвище, ім’я, по батькові, 

дата та місце народження, місце проживання, громадянство); 

4) прізвище, ім’я, по батькові та займана посада слідчого, прокурора; 

5) виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які 

прокурор вважає встановленими, правову кваліфікацію кримінального 

правопорушення з посиланням на положення закону і статті (частини статті) 

закону України про кримінальну відповідальність та формулювання 

обвинувачення; 

6) обставини, які обтяжують чи пом’якшують покарання; 

7) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; 

7-1) підстави застосування заходів кримінально-правового характеру 

щодо юридичної особи, які прокурор вважає встановленими; 

8) розмір витрат на залучення експерта (у разі проведення експертизи 

під час досудового розслідування); 

9) дату та місце його складення та затвердження. 

Обвинувальний акт підписується слідчим та прокурором, який його 

затвердив, або лише прокурором, якщо він склав його самостійно.  

До обвинувального акта додається:  

1) реєстр матеріалів досудового розслідування;  

2) цивільний позов, якщо він був пред’явлений під час досудового 

розслідування;  

3) розписка підозрюваного про отримання копії обвинувального акта, 

копії цивільного позову, якщо він був пред’явлений під час досудового 

розслідування, і реєстру матеріалів досудового розслідування (крім випадку, 

передбаченого частиною другою статті 297-1 цього Кодексу);  
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4) розписка або інший документ, що підтверджує отримання цивільним 

відповідачем копії цивільного позову, якщо він був пред’явлений під час 

досудового розслідування не до підозрюваного;  

5) довідка про юридичну особу, щодо якої здійснюється провадження, у 

якій зазначаються: найменування юридичної особи, її юридична адреса, 

розрахунковий рахунок, ідентифікаційний код, дата і місце державної 

реєстрації. 

Виходячи з результатів аналізу положень чинного кримінального 

процесуального законодавства України можемо зробити висновок, що чинний 

КПК України не закріплює положення щодо строку, протягом якого прокурор 

повинен прийняти рішення щодо обвинувального акту, складеного слідчим. 

Слід звернути увагу на те, що КПК України 1960 р. містив норму, згідно з 

якою прокурор був зобов’язаний розглянути справу протягом 5 днів з моменту 

її отримання (ст. 233 КПК України 1960 р.). Відсутність цього положення у 

чинному КПК України призводить до того, що на практиці під час заключного 

етапу розслідування грабежів або розбійних нападів трапляються непоодинокі 

випадки, коли прокурори розглядають обвинувальні акти, складені слідчим, 

від 7 до 15 днів, що у свою чергу свідчить про неналежний рівень здійснення 

процесуального керівництва на цьому етапі та, як результат, це призводить до 

істотного порушення прав, свобод та законних інтересів учасників 

кримінального провадження. На це зазначили 22% опитаних прокурорів та 

34% працівників органів досудового розслідування (Додаток А, табл. А. 14). У 

зв’язку з чим, на наш погляд, ч. 1 ст. 291 КПК України потрібно доповнити 

таким положенням: “Прокурор зобов’язаний розглянути обвинувальний акт, 

складений слідчим, протягом 5 днів з моменту його отримання”. 

Процедура аналізу обвинувального акта прокурором складається з двох 

частин: вивчення самого кримінального провадження та вивчення висновків, 

які були сформовані на основі наявних доказів. При такій перевірці прокурор 



 
176 

повинен впевнитися, що усі наявні у проваджені докази являються 

належними, допустимими та достатніми, а висновки, які були зроблені на 

основі цих доказів, є обґрунтованими [217, c. 151]. Окрім того, прокурор як 

процесуальний керівник зобов’язаний перевірити законність та 

обґрунтованість підстав для складання обвинувального акту, відповідність 

його вимогам ч. 2 ст. 291 КПК України, наявні у матеріалах кримінального 

провадження документи (клопотання, заяви учасників кримінального 

провадження тощо), що надійшли разом із обвинувальним актом. 

Затверджуючи обвинувальний акт, прокурор висловлює свою згоду з 

висновками слідчого, які він зробив в обвинувальному акті, що само по собі 

може розглядатися як процесуальне рішення прокурора. Воно оформлюється 

шляхом накладання резолюції про затвердження обвинувального акта у його 

вступній частині [217, c. 153]. 

Якщо прокурор під час ознайомлення з обвинувальним актом та 

матеріалами кримінального провадження дійде висновку, що сформульовані 

слідчим висновки є необґрунтованими, наявних доказів у кримінальному 

провадженні є недостатньо, обставини кримінального провадження й слідчі 

версії з’ясовано та встановлено неповно та невсебічно, він має право 

обвинувальний акт та матеріали кримінального провадження повернути назад 

слідчому для проведення відповідних слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій. У такому випадку прокурор як процесуальний керівник 

повинен поставити перед слідчим чіткі завдання та вказівки, що повинні 

забезпечити своєчасність проведення відповідних процесуальних дій.  

Варто зазначити, що результати проведеного аналізу матеріалів 

правозастосовчої практики свідчать про те, що досудове розслідування 

грабежів або розбійних нападів здійснюється на неналежному рівні, оскільки 

поширеними є випадки, коли в матеріалах кримінальних провадження 

недостатньо наявних доказів для складання обвинувального акту, обставин 
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кримінального провадженні й слідчі версії з’ясовуються та встановлюються 

досить неповно та невсебічно, що у свою чергу призводить до неможливості 

слідчому, прокурору прийняти рішення про закінчення досудового 

розслідування шляхом складання обвинувального акту. Так, якщо у 2014 р. 

було зареєстровано 19182 випадків вчинення грабежу, а розбою – 3472, у 7116 

кримінальних провадження за фактом вчинення грабежу було повідомлено 

про підозру, а за фактом вчинення розбою – у 1605, то лише у 6342 

кримінальних провадженнях за фактом вчинення грабежу був направлений 

обвинувальний акт до суду, а за фактом вчинення розбою – у 1278. У 2015 р. 

було зареєстровано 19321 випадків вчинення грабежу, а розбою – 3037, у 6663 

кримінальних провадження за фактом вчинення грабежу було повідомлено 

про підозру, а за фактом вчинення розбою – у 1643, то лише у 5989 

кримінальних провадженнях за фактом вчинення грабежу був направлений 

обвинувальний акт до суду, а за фактом вчинення розбою – у 1323. У зв’язку з 

чим,  на наш погляд, для забезпечення більшої ефективності щодо здійснення 

процесуального керівництва розслідуванням грабежів або розбійних нападів 

прокурор як процесуальний керівник повинен періодично перевіряти 

законність та обґрунтованість дій та рішень слідчого ще на початковому та 

подальшому етапах розслідування злочинів цієї категорії, а не лише під час 

перевірки обвинувальних актів, складених слідчим. 

Слідчий, прокурор мають право прийняти рішення про закінчення 

досудового розслідування шляхом складання клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру. 

Примусові заходи виховного характеру можуть бути застосовані лише до 

неповнолітніх осіб. Порядок здійснення кримінального провадження щодо 

неповнолітніх визначається загальними правилами КПК України з урахуванням 

особливостей, передбачених главою 38 КПК України, що регламентує 

особливості здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх. 



 
178 

Як правило, грабежі або розбійні напади вчиняються неповнолітніми 

досить рідко. Так, наприклад, у 2014 р. у 18 кримінальних провадженнях за 

фактом вчинення грабежу було направлено до суду клопотання про 

застосування примусових заходів виховного характеру, а за фактом вчинення 

розбою – 0. У 2015 р. у 22 кримінальних провадженнях за фактом вчинення 

грабежу було направлено до суду клопотання про застосування примусових 

заходів виховного характеру, а за фактом вчинення розбою – 2. 

Вирішення питання про застосування до злочинців примусових заходів 

виховного характеру, насамперед, залежить від діяльності прокурора, оскільки 

якщо прокурор дійде висновку про можливість виправлення неповнолітнього, 

який вперше вчинив кримінальний проступок або злочин невеликої тяжкості 

чи необережний злочин середньої тяжкості, без застосування кримінального 

покарання, він складає клопотання про застосування до неповнолітнього 

примусових заходів виховного характеру і надсилає його до суду (ч. 1 ст. 497 

КПК України). При цьому, відповідне клопотання може бути складено і 

направлено до суду лише за умови, що неповнолітній та його законний 

представник проти цього не заперечують (ч. 2 ст. 497 КПК України).  

Клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру 

складається слідчим та подається на затвердження прокурору. Прокурор має 

право самостійно скласти таке клопотання та надіслати його до суду. 

Отримавши від слідчого клопотання для затвердження чи самостійно 

складаючи його, прокурор як процесуальний керівник повинен перевірити 

наявність юридичних та фактичних підстав для прийняття відповідного 

рішення, відповідність клопотання про застосування примусових заходів 

виховного характеру вимогам ст. 291 КПК України, допустимість, належність, 

достовірність та достатність доказів, якими обґрунтовується доводи 

клопотання. Окрім того, прокурор як процесуальний керівник зобов’язаний 
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перевірити законність та обґрунтованість встановлення чи спростування 

слідчим обставин, передбачених ч. 1 ст. 91 та ч. 1ст. 485 КПК України. 

Окрім клопотання про застосування примусових заходів виховного 

характеру, слідчий, прокурор можуть прийняти рішення про закінчення 

досудового розслідування грабежів або розбійних нападів шляхом складання 

клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру. 

Процесуальний порядок здійснення кримінального провадження щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру визначений главою 39 

КПК України. 

 Відповідно до ч. 1 ст. 503 КПК України кримінальне провадження щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру, передбачених законом 

України про кримінальну відповідальність, здійснюється за наявності 

достатніх підстав вважати, що: 1) особа вчинила суспільно небезпечне діяння, 

передбачене законом України про кримінальну відповідальність, у стані 

неосудності; 2) особа вчинила кримінальне правопорушення у стані осудності, 

але захворіла на психічну хворобу до постановлення вироку. 

Якщо під час досудового розслідування будуть встановлені зазначені 

підстави, слідчий, прокурор виносить постанову про зміну порядку 

досудового розслідування і продовжує його згідно з правилами, 

передбаченими главою 39 КПК України.  

Прокурор як процесуальний керівник, перевіряючи клопотання слідчого 

про застосування примусових заходів медичного характеру або самостійно 

його складаючи, зобов’язаний враховувати те, що кримінально-правова оцінка 

суспільно небезпечного діяння, вчиненого у стані неосудності, повинна 

ґрунтуватися лише на відомостях, які характеризують суспільну небезпеку 

вчинених дій. При цьому не повинна враховуватися попередня судимість, 

факт вчинення раніше кримінального правопорушення, за який особу 

звільнено від відповідальності або покарання, факт застосування до неї 
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примусових заходів медичного характеру. Примусові заходи медичного 

характеру застосовуються лише до осіб, які є суспільно небезпечними. 

Прокурор як процесуальний керівник зобов’язаний перевірити 

законність та обґрунтованість встановлення чи спростування слідчим 

обставин, передбачених ч. 1 ст. 91 та ч. 1 ст. 505 КПК України. 

Слід зазначити, що у досудовому розслідуванні грабежів або розбійних 

нападів клопотання про застосування примусових заходів медичного 

характеру складаються та направляються до суду досить рідко. Так, 

наприклад, у 2014 р. у 53 кримінальних провадженнях за фактом вчинення 

грабежу було направлено до суду клопотання про застосування примусових 

заходів виховного характеру, а за фактом вчинення розбою – 24. У 2015 р. у 35 

кримінальних провадженнях за фактом вчинення грабежу було направлено до 

суду клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру, а 

за фактом вчинення розбою – 11. 

Основним завданням прокурора як процесуального керівника у 

кримінальних проваджень про застосування примусових заходів медичного 

характеру є додержання вимог закону щодо наявності фактичних та 

юридичних підстав для застосування примусових заходів медичного 

характеру, відповідність клопотання про застосування примусових заходів 

медичного характеру вимогам ст. 291 КПК України, допустимість, належність, 

достовірність та достатність доказів, якими обґрунтовується доводи 

клопотання. Окрім того, прокурор як процесуальний керівник зобов’язаний 

перевірити законність та обґрунтованість встановлення чи спростування 

слідчим обставин, передбачених ч. 1 ст. 91 та ч. 1 ст. 505 КПК України. 

Необхідно звернути увагу на те, що за результатами проведеного аналізу 

матеріалів кримінальних проваджень за фактом вчинення грабежів або 

розбійних нападів було встановлено, що нинішній стан досудового 

розслідування злочинів цієї категорії та їх процесуальне керівництво є 
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незадовільним та таким, що не забезпечує ефективність реалізації завдань 

кримінального провадження, оскільки досудове розслідування здійснюється 

некваліфіковано, з порушенням вимог статей 2, 91, 485, 505 КПК України, не 

проводяться всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення 

обставин вчинення грабежів та розбійних нападів, провадження за 

нерозкритими злочинами у переважній більшості залишаються поза увагою 

слідчих або ж досудове розслідування цих злочинів взагалі не здійснюється, 

недосконале володіння слідчими й прокурорами негласними засобами 

розкриття та розслідування цих злочинів тощо. Наявність цих проблем 

призводить до того, що під час здійснення підготовчого судового розгляду 

кримінальних проваджень цієї категорії поширеними є випадки, коли судді, на 

підставі п. 3 ч. 2 ст. 314 КПК України, повертають прокурорам подані ними 

обвинувальні акти, клопотання про застосування примусових заходів 

виховного та медичного характеру. Основними причинами цього є те, що 

слідчі, прокурори не в повній мірі з’ясовують та встановлюють обставини, що 

мають значення для кримінальних проваджень цієї категорії, не перевірять на 

належному рівні усі висунуті слідчі версії, обґрунтовують рішення про 

закінчення досудового розслідування доказами, що не відповідають критеріям 

належності, допустимості, достовірності та достатності, процесуальні рішення 

складають з істотним порушенням вимог КПК України. 

Разом з тим, відразу постає питання про те, яким чином слідчий, 

прокурор зобов’язані усувати відповідні порушення закону, оскільки 

відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 314 КПК України суд має право прийняти рішення 

про повернення обвинувального акту прокурору, якщо він не відповідає 

вимогам КПК України. Невідповідність може полягати в неправильній 

кваліфікації кримінального правопорушення, місця скоєння кримінального 

правопорушення та інше. У цьому контексті доцільно навести позицію О. Ю. 

Татарова, який слушно зазначає, що обвинувальний акт може повертатись не 
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для проведення процесуальних дій, а для усунення «невідповідностей в 

ньому» положенням кримінального процесуального законодавства [210, c. 66].  

Водночас, якщо під час досудового розслідування грабежів або 

розбійних нападів слідчі, прокурори не в повній мірі з’ясують та встановлять 

обставини, що мають значення для кримінальних проваджень цієї категорії, не 

перевірять в достатній мірі усі висунуті слідчі версії, отримають докази, що не 

відповідають критеріям належності, допустимості, достовірності та 

достатності, то для їх встановлення слідчому, прокурору необхідно буде 

провести відповідний комплекс слідчих (розшукових) та інших процесуальних 

дій, для проведення яких необхідно буде затратити не один тиждень і навіть не 

один місяць, що, в свою чергу, суперечить положенням КПК України, 

оскільки слідчі (розшукові) дії можуть проводитись лише під час досудового 

розслідування [210, c. 68]. У ст. 3 КПК України чітко зазначено, що досудове 

розслідування – стадія кримінального провадження, яка починається з 

моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР і 

закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності. У зв’язку з цим вважаємо недопустимою 

вищенаведену практику повернення суддями обвинувальних актів, клопотань 

про застосування примусових заходів виховного характеру у кримінальних 

провадження за фактами вчинення грабежів або розбійних нападів. У 

відповідних випадках суд повинен призначити судовий розгляд на підставі 

поданого обвинувального акту, клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру (ч. 5 ст. 314 КПК України) й під 

час судового розгляду встановити, перевірити та оцінити відповідні 

обставини, що мають значення для кримінального провадження. Якщо суд 

встановить відповідні порушення, то відповідно до ч. 3 ст. 333 КПК України, у 
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разі, якщо під час судового розгляду виникне необхідність у встановленні 

обставин або перевірці обставин, які мають істотне значення для 

кримінального провадження, і вони не можуть бути встановлені або перевірені 

іншим шляхом, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має 

право доручити органу досудового розслідування провести певні слідчі 

(розшукові) дії. У разі прийняття такого рішення суд відкладає судовий 

розгляд на строк, достатній для проведення слідчої (розшукової) дії та 

ознайомлення учасників судового провадження з її результатами. 

Виходячи з вищезазначеного, на наш погляд, прокурорам потрібно 

більш належно підходити до здійснення процесуального керівництва на 

заключному етапі розслідування грабежів або розбійних нападів та докладати 

максимальних зусиль щодо забезпечення вимог закону як на цьому етапі 

розслідування, так і початковому та подальшому. 

Таким чином, особливостями процесуального керівництва на етапі 

закінчення досудового розслідування грабежів та розбійних нападів є 

здійснення процесуальної та організаційно-тактичної діяльності прокурора-

процесуального керівника із забезпечення додержання вимог закону щодо: 

наявності фактичних та юридичних підстав для закінчення досудового 

розслідування; законності та обґрунтованості прийняття рішень про 

закінчення досудового розслідування, їх змісту та форми; допустимості, 

належності, достатності та достовірності доказів, отриманих на попередніх 

етапах досудового розслідування, якими обґрунтовуються рішення прокурора 

про звернення до суду з обвинувальним актом, з клопотанням про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, 

рішення про закриття кримінального провадження; законності та 

обґрунтованості скарг, поданих на дії чи бездіяльність слідчого; вжиття 

заходів для усунення наслідків застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження та реалізації прийнятих рішень.  
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Висновки до розділу 3: 

 

Особливостями процесуального керівництва повідомленням про підозру 

особі, яка вчинила грабіж або розбійний напад, є здійснення процесуальної та 

організаційно-тактичної діяльності прокурора-процесуального керівника із 

забезпечення додержання вимог закону щодо: перевірки та оцінки наявних у 

матеріалах кримінального провадження достатніх доказів для підозри особи у 

вчиненні грабежу або розбою; законності та обґрунтованості складання 

слідчим повідомлення про підозру; наявності підстав для повідомлення про 

нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри особі, яка вчинила грабіж 

або розбійний напад.  

Особливості процесуального керівництва повідомленням про підозру 

особі, яка вчинила грабіж або розбійний напад, обумовлюються також видом 

запобіжного заходу та місцем перебування особи, якій повідомляється про 

підозру у вчиненні грабежу чи розбійного нападу. 

Особливості процесуального керівництва на подальшому етапі 

розслідування грабежів та розбійних нападів залежать від слідчої ситуації, що 

склалася (підозрювана особа визнає свою винуватість у вчиненні грабежу чи 

розбійного нападу та сприяє досудовому розслідуванню;  підозрювана особа 

не визнає свою винуватість у вчиненні грабежу чи розбійного нападу та не 

сприяє досудовому розслідуванню; місце знаходження  підозрюваної особи у 

вчиненні грабежу чи розбійного нападу невідоме); від виду процесуальної дії, 

що проводиться, а також від повноти та законності розслідування, 

проведеного слідчим.  

Особливостями процесуального керівництва проведенням слідчих 

(розшукових) дій на подальшому етапі розслідування грабежів та розбійних 

нападів є здійснення процесуальної та організаційно-тактичної діяльності 



 
185 

прокурора-процесуального керівника із забезпечення додержання вимог 

закону щодо: наявності фактичних та юридичних підстав для проведення 

відповідних слідчих (розшукових) дій (допит потерпілих і свідків, огляд місця 

події, освідування потерпілих, пред’явлення для впізнання, слідчий експеримент 

та призначення експертизи); законності проведення відповідних слідчих 

(розшукових) та інших процесуальних дій; виконання слідчим, оперативним 

працівником доручень про проведення слідчих (розшукових) дій; 

допустимості, належності, достатності та достовірності отриманих доказів; 

дотримання прав та свобод осіб, які залучаються при проведенні слідчих 

(розшукових) дій; допустимості та належності доказів, отриманих у результаті 

слідчих (розшукових) дій. 

Особливостями процесуального керівництва на етапі закінчення 

досудового розслідування грабежів та розбійних нападів є здійснення 

процесуальної та організаційно-тактичної діяльності прокурора-

процесуального керівника із забезпечення додержання вимог закону щодо: 

наявності фактичних та юридичних підстав для закінчення досудового 

розслідування; законності та обґрунтованості прийняття рішень про 

закінчення досудового розслідування, їх змісту та форми; допустимості, 

належності, достатності та достовірності доказів, отриманих на попередніх 

етапах досудового розслідування, якими обґрунтовуються рішення прокурора 

про звернення до суду з обвинувальним актом, з клопотанням про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, 

рішення про закриття кримінального провадження; законності та 

обґрунтованості скарг, поданих на дії чи бездіяльність слідчого; вжиття 

заходів для усунення наслідків застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження та реалізації прийнятих рішень. 

 

 



 
186 

ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження дозволило вирішити наукове завдання – 

сформулювати теоретичні засади та криміналістичні рекомендації, спрямовані 

на удосконалення процесуального керівництва розслідуванням грабежів і 

розбійних нападів. Обґрунтовано низку теоретичних положень і рекомендацій, 

що мають теоретичне та практичне значення, зокрема:  

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням – це одна із форм 

нагляду прокурора за забезпеченням додержання законів органами, які 

проводять оперативно-розшукову діяльність й досудове розслідування 

(дізнання й досудове слідство), яка реалізується в межах досудового 

розслідування й являє собою процесуальну та організаційно-тактичну 

діяльність прокурора-процесуального керівника, направлену на вирішення 

завдань кримінального провадження.  

Ця діяльність має владно-розпорядчу природу, що впливає на характер 

правовідносин прокурора зі слідчим та керівником органу досудового 

розслідування. 

Метою процесуального керівництва як форми нагляду за додержанням 

законів під час проведення досудового розслідування є забезпечення виконання 

вимог закону щодо швидкого, повного та неупередженого досудового 

розслідування кримінальних правопорушень. 

Завданнями процесуального керівництва досудовим розслідуванням, 

реалізація яких забезпечує досягнення поставленої мети, є такі: охорона прав, 

свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження; 

забезпечення своєчасного їх відновлення у разі незаконного порушення; 

забезпечення виконання вимог закону під час здійснення відповідних 

процесуальних дій у досудовому розслідуванні; забезпечення своєчасного 

висунення й обґрунтування підозри за наявності відповідних підстав; вжиття 

належних заходів для усунення причин та умов, що сприяли вчиненню 

кримінального правопорушення. 
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Особливості процесуального керівництва на початку досудового 

розслідування грабежів та розбоїв проявляються у забезпеченні прокурором-

процесуальним керівником додержання вимог закону щодо:  виявлення 

приводів та підстав для початку досудового розслідування грабежів та 

розбійних нападів; внесення відомостей до ЄРДР про вчинення грабежу або 

розбійного нападу; повноти та обґрунтованості внесення відомостей до ЄРДР 

про вчинення грабежу або розбійного нападу.  

Особливості процесуального керівництва на початковому етапі 

розслідування грабежів та розбійних нападів залежать від слідчої ситуації, що 

склалася, від виду процесуальної дії, що проводиться, а також від повноти та 

законності розслідування, проведеного слідчим. Вони проявляються у тому, 

що процесуальне керівництво повинно починатися ще до внесення відомостей 

до ЄРДР при приведенні процесуальних дій (огляд місця події, затримання 

особи, що вчинила грабіж або розбійний напад, та її особистий обшук), а також 

у забезпеченні прокурором-процесуальним керівником додержання вимог 

закону щодо: наявності фактичних та юридичних підстав для проведення 

слідчих (розшукових) дій (огляд місця події, допити потерпілого та свідків, 

призначення судових експертиз), а також інших процесуальних дій 

(затримання особи, що вчинила грабіж або розбійний напад, та її особистий 

обшук); законності проведення відповідних слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій; виконання слідчим, оперативним працівником доручень 

про проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій; 

забезпеченні повноти застосування усіх законних процесуальних засобів 

встановлення особи, що вчинила грабіж або розбійний напад; допустимості, 

належності та достовірності отриманих доказів; дотримання прав та свобод 

осіб, які залучаються при проведенні слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій. 

Особливостями процесуального керівництва проведенням негласних 

слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування грабежів та 

розбійних нападів є здійснення процесуальної та організаційно-тактичної 
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діяльності прокурора-процесуального керівника із забезпечення ним 

додержання вимог закону, а саме: проведення усіх необхідних НСРД по 

тяжким та особливо тяжким злочинам  для встановлення усіх, передбачених 

ст. 91 КПК України та  відповідно ст.ст. 186, 187 КК України обставин 

вчинення грабежів та розбійних нападів; забезпечення повноти процесуального 

документування усіх, передбачених ст. 91 КПК України та  відповідно ст. ст. 

186, 187 КК України обставин вчинення грабежів та розбійних нападів в ході 

проведення НСРД; законності та обґрунтованості складання слідчим 

клопотання про проведення НСРД; наявності правових та фактичних підстав 

для проведення відповідних НСРД; законності та обґрунтованості прийняття 

рішень про проведення НСРД; законності проведення НСРД (спостереження 

за місцем, аудіо-, відеоконтроль місця тощо); законності та обґрунтованості 

прийняття рішень під час НСРД; допустимості та належності доказів, 

отриманих у результаті проведення НСРД; законності обмеження прав осіб, 

щодо яких проводилися НСРД; законності дотримання прав та свобод осіб, які 

залучаються при проведенні НСРД. 

Особливостями процесуального керівництва повідомленням про підозру 

особі, яка вчинила грабіж або розбійний напад, є здійснення процесуальної та 

організаційно-тактичної діяльності прокурора-процесуального керівника із 

забезпечення додержання вимог закону щодо: перевірки та оцінки наявних у 

матеріалах кримінального провадження достатніх доказів для підозри особи у 

вчиненні грабежу або розбою; законності та обґрунтованості складання 

слідчим повідомлення про підозру; наявності підстав для повідомлення про 

нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри особі, яка вчинила грабіж 

або розбійний напад.  

Особливості процесуального керівництва повідомленням про підозру 

особі, яка вчинила грабіж або розбійний напад, обумовлюються також видом 

запобіжного заходу та місцем перебування особи, якій повідомляється про 

підозру у вчиненні грабежу чи розбійного нападу. 
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Особливості процесуального керівництва на подальшому етапі 

розслідування грабежів та розбійних нападів залежать від слідчої ситуації, що 

склалася (підозрювана особа визнає свою винуватість у вчиненні грабежу чи 

розбійного нападу та сприяє досудовому розслідуванню;  підозрювана особа 

не визнає свою винуватість у вчиненні грабежу чи розбійного нападу та не 

сприяє досудовому розслідуванню; місце знаходження  підозрюваної особи у 

вчиненні грабежу чи розбійного нападу невідоме); від виду процесуальної дії, 

що проводиться, а також від повноти та законності розслідування, 

проведеного слідчим.  

Особливостями процесуального керівництва проведенням слідчих 

(розшукових) дій на подальшому етапі розслідування грабежів та розбійних 

нападів є здійснення процесуальної та організаційно-тактичної діяльності 

прокурора-процесуального керівника із забезпечення додержання вимог 

закону щодо: наявності фактичних та юридичних підстав для проведення 

відповідних слідчих (розшукових) дій (допит потерпілих і свідків, огляд місця 

події, освідування потерпілих, пред’явлення для впізнання, слідчий експеримент 

та призначення експертизи); законності проведення відповідних слідчих 

(розшукових) та інших процесуальних дій; виконання слідчим, оперативним 

працівником доручень про проведення слідчих (розшукових) дій; 

допустимості, належності, достатності та достовірності отриманих доказів; 

дотримання прав та свобод осіб, які залучаються при проведенні слідчих 

(розшукових) дій; допустимості та належності доказів, отриманих у результаті 

слідчих (розшукових) дій. 

Особливостями процесуального керівництва на етапі закінчення 

досудового розслідування грабежів та розбійних нападів є здійснення 

процесуальної та організаційно-тактичної діяльності прокурора-

процесуального керівника із забезпечення додержання вимог закону щодо: 

наявності фактичних та юридичних підстав для закінчення досудового 

розслідування; законності та обґрунтованості прийняття рішень про 

закінчення досудового розслідування, їх змісту та форми; допустимості, 
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належності, достатності та достовірності доказів, отриманих на попередніх 

етапах досудового розслідування, якими обґрунтовуються рішення прокурора 

про звернення до суду з обвинувальним актом, з клопотанням про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, 

рішення про закриття кримінального провадження; законності та 

обґрунтованості скарг, поданих на дії чи бездіяльність слідчого; вжиття 

заходів для усунення наслідків застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження та реалізації прийнятих рішень. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Результати 

анкетування прокурорів та працівників органів досудового розслідування 

(слідчих) з питань процесуального керівництва розслідування грабежів 

або розбійних нападів
1
 

 

Таблиця А. 1. 

 Як Ви оцінюєте сьогоднішній стан здійснення прокурорами 

процесуального керівництва розслідуванням грабежів та розбійних нападів?  

Відповідь Прокурори Працівники органів досудового 

розслідування (слідчі) 

 %  % 

Позитивно 263 94 198 90 

Негативно 17 16 22 10 

 

Таблиця А. 2. 

 Що, на вашу думку, негативно впливає на ефективність здійснення 

прокурорами процесуального керівництва розслідуванням грабежів та 

розбійних нападів?  

Відповідь Прокурори Працівники органів 

досудового 

розслідування (слідчі) 

 %  % 

Досудове розслідування 

здійснюється 

некваліфіковано, з 

70 25 53 24 

                                                        
1  В ході анкетування було опитано 280 прокурорів та 220 працівників органів досудового 

розслідування (слідчих). 
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порушенням вимог статей 

2 та 91 КПК України 

Не проводяться всі 

необхідні слідчі 

(розшукові) дії 

70 48 22 22 

Провадження за 

нерозкритими злочинами у 

переважній більшості 

залишаються поза увагою 

слідчих або ж досудове 

розслідування цих 

злочинів взагалі не 

здійснюється 

56 20 59 27 

Недосконале володіння 

слідчими й прокурорами 

негласними засобами 

розкриття та розслідування 

цих злочинів 

70 25 51 23 

Інше 14 5 9 4 

 

 

Таблиця А. 3. 

 Які, на Вашу думку, умови сприятимуть нормально функціонуванню 

розслідуванням грабежів та розбійних нападів?  

Відповідь Працівники органів досудового 

розслідування (слідчі) 

 % 

Оптимальне завантаження слідчих, що 

розуміється як наявність у провадженні 
189 86 
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слідчого одночасно не більше 4-5 справ 

Належне матеріально-технічне 

забезпечення роботи 
180 82 

Наявність службового автомобіля 143 65 

Підвищена в декілька разів заробітна 

плата та інші аспекти матеріального 

забезпечення 

220 100 

Звільнення слідчих від інших видів робіт, 

не пов’язаних із розслідуванням 

кримінальних проваджень, зокрема, від 

участі в охороні громадського порядку та 

інших заходах тощо 

132 60 

Інше 26 12 

 

Таблиця А. 4. 

 Як Ви вважаєте успішність розкриття та розслідування грабежів та 

розбоїв, залежить від швидкості реагування правоохоронними органами на 

факт їх вчинення, від правильного професійного процесуального оформлення 

початку досудового розслідування,  від виконання завдань кримінального 

провадження, властивих цьому етапу, а також від організації та методики 

розкриття та розслідування грабежів та розбоїв “за гарячими слідами”?  

Відповідь Прокурори Працівники органів досудового 

розслідування (слідчі) 

 %  % 

Так 263 80 202 92 

Ні 17 20 18 8 
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Таблиця А. 5. 

 Як Ви вважаєте, якщо відомості, що надійшли до правоохоронних 

органів про вчинення грабежу або розбійного нападу конкретними особами, 

але останні з місця вчинення злочину зникли, є поширеними і сприятливими 

для подальшого розслідування кримінального провадження?  

Відповідь Працівники органів досудового 

розслідування (слідчі) 

 % 

Так 180 82 

Ні 40 18 

 

Таблиця А. 6. 

 Як Ви вважаєте, чи виникають на практиці проблемні питання, пов’язані 

із здійсненням процесуального керівництва повідомленням про підозру особі, 

яка вчинила грабіж або розбій?  

Відповідь Прокурори Працівники органів досудового 

розслідування (слідчі) 

 %  % 

Так 241 86 154 70 

Ні 39 14 66 30 

 

Таблиця А. 7. 

 Як Ви вважаєте, чи доцільно рішення про повідомлення про підозру 

оформляти у вигляді постанови?  

Відповідь Прокурори Працівники органів досудового 

розслідування (слідчі) 

 %  % 

Так 252 90 175 84 

Ні 28 10 45 16 
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Таблиця А. 8. 

 Як Ви вважаєте, чи доцільно доповнити ст. 278 КПК України таким 

положенням: “Якщо місцезнаходження підозрюваного на момент складання 

повідомлення про підозру не встановлено, слідчий, прокурор зобов’язані 

вручити йому повідомлення про підозру не пізніше двадцяти чотирьох годин з 

моменту його затримання чи приводу, у разі оголошення в розшук у порядку, 

передбаченому цим Кодексом”?  

Відповідь Прокурори Працівники органів досудового 

розслідування (слідчі) 

 %  % 

Так 241 86 163 74 

Ні 39 14 57 16 

 

 

 

Таблиця А. 9. 

Як Ви вважаєте, на початковому етапі розслідування грабежів або 

розбійних нападів слідчому, прокурору завжди вдається затримати злочинців?  

Відповідь Прокурори Працівники органів досудового 

розслідування (слідчі) 

 %  % 

Так 207 74 145 66 

Ні 73 26 75 34 
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Таблиця А. 10. 

 Як Ви вважаєте, чи виникають на практиці проблемні питання на етапі 

закінчення досудового розслідування грабежів та розбоїв, наявність яких 

негативно позначається на ефективності здійснення досудового розслідування 

кримінальних правопорушень цієї категорії?  

Відповідь Прокурори Працівники органів досудового 

розслідування (слідчі) 

 %  % 

Так 230 82 150 68 

Ні 70 26 70 32 

 

 

Таблиця А. 11. 

 Як Ви вважаєте, з яких підстав найчастіше закривається досудове 

розслідування грабежів або розбійних нападів?  

Відповідь Прокурори Працівники органів досудового 

розслідування (слідчі) 

 %  % 

Встановлена 

відсутність події 

кримінального 

правопорушення 

95 34 66 30 

Встановлена 

відсутність в діянні 

складу 

кримінального 

правопорушення 

174 62 141 64 

Інші 11 4 13 6 
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Таблиця А. 12. 

 Як Ви вважаєте, чи поширеними є випадки закриття кримінальних 

проваджень за фактом вчинення грабежу або розбійного нападу на підставі п. 

1 ч. 1 ст. 284 КПК України?  

Відповідь Прокурори Працівники органів досудового 

розслідування (слідчі) 

 %  % 

Так 45 16 62 28 

Ні 235 84 158 72 

 

 

Таблиця А. 13. 

 Як Ви вважаєте, для забезпечення більшої ефективності щодо здійснення 

процесуального керівництва розслідуванням грабежів або розбійних нападів 

прокурор як процесуальний керівник повинен періодично перевіряти 

законність та обґрунтованість дій та рішень слідчого ще на початковому та 

подальшому етапах розслідування злочинів цієї категорії, а не лише на 

заключному етапі?  

Відповідь Прокурори Працівники органів досудового 

розслідування (слідчі) 

 %  % 

Так 263 94 176 80 

Ні 17 6 44 20 
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Таблиця А. 14. 

 Чи траплялися у Вашій практиці випадки, коли прокурори розглядали 

обвинувальні акти, складені слідчим, від 7 до 15 днів? 

Відповідь Прокурори Працівники органів досудового 

розслідування (слідчі) 

 %  % 

Так 62 22 75 34 

Ні 218 78 145 66 

 

 

 

 

Таблиця А. 15. 

 Як Ви розглядаєте завпровадження ефективної системи електронного 

документообігу, що надала б змогу звільнити процесуальних керівників від 

складання процесуальних документів у паперовій формі, а слідчим та 

працівникам оперативних підрозділів – швидше реагувати на відповідні 

доручення прокурора?  

Відповідь Працівники органів досудового 

розслідування (слідчі) 

 % 

Так 263 94 

Ні 17 6 
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Таблиця А. 16. 

 Як Ви вважаєте, відсутність в КПК України поняття “повідомлення про 

підозру” негативно позначається на ефективності здійснення процесуального 

керівництва повідомленням про підозру особі, яка вчинила грабіж або розбій?  

Відповідь Прокурори Працівники органів досудового 

розслідування (слідчі) 

 %  % 

Так 207 74 136 62 

Ні 73 26 84 38 
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Додаток Б 

 

CТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У 

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЗА ФАКТОМ ВЧИНЕННЯ 

ГРАБЕЖІВ УПРОДОВЖ 2014 Р. 

 

Обліковано кримінальних правопорушень у звітному періоді 19182 

Кримінальні правопорушення, у яких особам вручено 

повідомлення про  підозру 
7116 

Кримінальні правопорушення, досудове розслідування у 

яких зупинено у зв'язку з захворюванням підозрюваного 
9 

Кримінальні правопорушення, досудове розслідування у 

яких зупинено у зв'язку з невстановленням місця-

знаходження підозрюваного  

194 

Кримінальні правопорушення, досудове розслідування у 

яких зупинено у зв'язку з виконанням процесуальних дій в 

межах міжнародного співробітництва 

2 

Кримінальні правопорушення, за якими провадження 

направлені до суду з обвинувальним актом 
6342 

Кримінальні правопорушення, за якими провадження 

направлені до суду з клопотанням про звільнення від 

кримінальної відповідальності 

32 

Кримінальні правопорушення, за якими провадження 

направлені до суду з клопотанням  про застосування 

примусових заходів медичного  характеру 

53 

Кримінальні правопорушення, за якими провадження 

направлені до суду з клопотанням  про застосування 

примусових заходів виховного характеру 

18 

Кримінальне правопорушення вчинене особами, які раніше 

притягувалися до кримінальної відповідальності 
3440 

Кримінальне правопорушення вчинене групою осіб 783 

Кримінальне правопорушення вчинене у стані алкогольного 

сп’яніння 
1415 

Кримінальне правопорушення вчинене неповнолітнім або за 539 
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їх участю 

Кримінальні правопорушення, у яких провадження закрито у 

т.ч. за ч. 1 ст. 284 КПК України   
4026 

Кримінальні правопорушення, у яких на кінець звітного 

періоду рішення  не прийнято (про закінчення або 

зупинення) 

12475 

 

 CТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У 

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЗА ФАКТОМ ВЧИНЕННЯ 

ГРАБЕЖІВ УПРОДОВЖ 2015 Р. 

 

Обліковано кримінальних правопорушень у звітному періоді 19321 

Кримінальні правопорушення, у яких особам вручено 

повідомлення про  підозру 
6663 

Кримінальні правопорушення, досудове розслідування у 

яких зупинено у зв'язку з захворюванням підозрюваного 
5 

Кримінальні правопорушення, досудове розслідування у 

яких зупинено у зв'язку з невстановленням місця-

знаходження підозрюваного  

191 

Кримінальні правопорушення, досудове розслідування у 

яких зупинено у зв'язку з виконанням процесуальних дій в 

межах міжнародного співробітництва 

0 

Кримінальні правопорушення, за якими провадження 

направлені до суду з обвинувальним актом 
5989 

Кримінальні правопорушення, за якими провадження 

направлені до суду з клопотанням про звільнення від 

кримінальної відповідальності 

5 

Кримінальні правопорушення, за якими провадження 

направлені до суду з клопотанням  про застосування 

примусових заходів медичного  характеру 

35 

Кримінальні правопорушення, за якими провадження 

направлені до суду з клопотанням  про застосування 

примусових заходів виховного характеру 

22 
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Кримінальне правопорушення вчинене особами, які раніше 

притягувалися до кримінальної відповідальності 
3027 

Кримінальне правопорушення вчинене групою осіб 750 

Кримінальне правопорушення вчинене у стані алкогольного 

сп’яніння 
944 

Кримінальне правопорушення вчинене неповнолітнім або за 

їх участю 
530 

Кримінальні правопорушення, у яких провадження закрито у 

т.ч. за ч. 1 ст. 284 КПК України   
3086 

Кримінальні правопорушення, у яких на кінець звітного 

періоду рішення  не прийнято (про закінчення або 

зупинення) 

13051 

 

CТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У 

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЗА ФАКТОМ ВЧИНЕННЯ 

РОЗБОЇВ УПРОДОВЖ 2014 Р. 

 

Обліковано кримінальних правопорушень у звітному періоді 3472 

Кримінальні правопорушення, у яких особам вручено 

повідомлення про  підозру 
1605 

Кримінальні правопорушення, досудове розслідування у 

яких зупинено у зв'язку з захворюванням підозрюваного 
6 

Кримінальні правопорушення, досудове розслідування у 

яких зупинено у зв'язку з невстановленням місця-

знаходження підозрюваного 

57 

Кримінальні правопорушення, досудове розслідування у 

яких зупинено у зв'язку з виконанням процесуальних дій в 

межах міжнародного співробітництва 

3 

Кримінальні правопорушення, за якими провадження 

направлені до суду з обвинувальним актом 
1278 

Кримінальні правопорушення, за якими провадження 

направлені до суду з клопотанням про звільнення від 

кримінальної відповідальності 

0 
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Кримінальні правопорушення, за якими провадження 

направлені до суду з клопотанням  про застосування 

примусових заходів медичного  характеру 

24 

Кримінальні правопорушення, за якими провадження 

направлені до суду з клопотанням  про застосування 

примусових заходів виховного характеру 

0 

Кримінальне правопорушення вчинене особами, які раніше 

притягувалися до кримінальної відповідальності 
701 

Кримінальне правопорушення вчинене групою осіб 409 

Кримінальне правопорушення вчинене у стані алкогольного 

сп’яніння 
419 

Кримінальне правопорушення вчинене неповнолітнім або за 

їх участю 
119 

Кримінальні правопорушення, у яких провадження закрито у 

т.ч. за ч. 1 ст. 284 КПК України 
83 

Кримінальні правопорушення, у яких на кінець звітного 

періоду рішення  не прийнято (про закінчення або 

зупинення) 

2097 

 

 

CТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У 

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЗА ФАКТОМ ВЧИНЕННЯ 

РОЗБОЇВ УПРОДОВЖ 2015 Р. 

 

 

Обліковано кримінальних правопорушень у звітному періоді 3037 

Кримінальні правопорушення, у яких особам вручено 

повідомлення про  підозру 
1643 

Кримінальні правопорушення, досудове розслідування у 

яких зупинено у зв'язку з захворюванням підозрюваного 
6 

Кримінальні правопорушення, досудове розслідування у 

яких зупинено у зв'язку з невстановленням місця-

знаходження підозрюваного 

65 
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Кримінальні правопорушення, досудове розслідування у 

яких зупинено у зв'язку з виконанням процесуальних дій в 

межах міжнародного співробітництва 

1 

Кримінальні правопорушення, за якими провадження 

направлені до суду з обвинувальним актом 
1323 

Кримінальні правопорушення, за якими провадження 

направлені до суду з клопотанням про звільнення від 

кримінальної відповідальності 

0 

Кримінальні правопорушення, за якими провадження 

направлені до суду з клопотанням  про застосування 

примусових заходів медичного  характеру 

11 

Кримінальні правопорушення, за якими провадження 

направлені до суду з клопотанням  про застосування 

примусових заходів виховного характеру 

2 

Кримінальне правопорушення вчинене особами, які раніше 

притягувалися до кримінальної відповідальності 
705 

Кримінальне правопорушення вчинене групою осіб 425 

Кримінальне правопорушення вчинене у стані алкогольного 

сп’яніння 
306 

Кримінальне правопорушення вчинене неповнолітнім або за 

їх участю 
101 

Кримінальні правопорушення, у яких провадження закрито у 

т.ч. за ч. 1 ст. 284 КПК України 
49 

Кримінальні правопорушення, у яких на кінець звітного 

періоду рішення  не прийнято (про закінчення або 

зупинення) 

1624 
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 Додаток В 

 

 
 



 
234 

 

 

 



 
235 

 

 

 



 
236 

 
 

 



 
237 

 



 
238 

 
 

 



 
239 

 
 

 



 
240 

 

 

 



 
241 

 

 

 



 
242 

 

 

 


