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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Прийняття у 1989 році міжнародною спільнотою 

Конвенції про права дитини стало початком формування концептуально 

нового правового механізму захисту неповнолітніх у кримінальному 

провадженні. В умовах становлення й розвитку України як демократичної, 

правової держави утвердження та забезпечення прав, свобод та законних 

інтересів неповнолітніх набуває особливого значення. Зумовлено це тим, що 

в теоретичній і практичній площині новели регулювання процесуальних 

відносин у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх спричинили 

неоднозначність праворозуміння положень КПК України 2012 р., що в 

окремих випадках призводить до ускладнень в правозастосовній діяльності.  

Згідно із статистичними даними, кількість злочинів, вчинених 

неповнолітніми, залишається значною, зокрема за останні 5 років їх 

зареєстровано 49530 і окремо 745 малолітніми, з яких 22463 (45,3 %) 

становлять тяжкі та особливо тяжкі злочини. Найбільш розповсюдженими є: 

крадіжки 30476 (61, 5%); грабежі 3990 (8%); незаконний обіг наркотичних 

засобів 2062 (4,1%), з яких 576 (27%) пов’язано з їх збутом; шахрайства 1415 

(2,8%), розбої 881 (1,8%).  

У контексті поставленої проблеми актуальним завданням науки 

кримінального процесу є напрацювання концептуального підґрунтя для 

аналізу та оцінки наявних нормативних новел та їх практичної реалізації і 

формування науково обґрунтованих пропозицій для удосконалення чинного 

кримінального процесуального законодавства, спрямованих на швидке, 

повне та неупереджене досудове розслідування кримінальних проваджень 

щодо неповнолітніх. 

Теоретико-прикладні проблеми здійснення досудового розслідування 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх завжди були й залишаються 

предметом пильної уваги вчених і практиків. Окремі аспекти цієї 

проблематики розкривались у працях Ю. П. Аленіна, А. Є. Голубова, 
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В. Г. Гончаренка, Ю. М. Грошевого, А. Я. Дубинського, В. С. Зеленецького, 

О. В. Капліної, Н. С. Карпова, О. О. Кочури, О. П. Кучинської, 

Є. Д. Лук’янчикова, О. Р. Михайленка, М. М. Михеєнка, В. Т. Нора, 

Г. М. Омельянова, М. А. Погорецького, Д. Б. Сергєєвої, В. А. Рибальської, 

В. В. Романюка, О. Ю. Татарова, В. М. Трубнікова, Л. Д. Удалової, 

Т. Г. Фоміної, М. Є. Шумила, Н. С. Юзікової, О. О. Юхна, О. Г. Яновської, 

А. О. Ярового та ін. Віддаючи належне результатам наукових пошуків 

зазначених учених, варто констатувати, що певна частина з них була 

проведена до 2012 р. З часу прийняття чинного КПК України ці питання 

розглядались фрагментарно, без урахування його новел. На монографічному 

рівні цьому питанню присвячена праця В. В. Романюка «Кримінальне 

провадження щодо неповнолітніх» (2015 р.). Водночас, останні зміни до КПК 

України (понад 40) обумовили необхідність поглибленого аналізу 

запроваджених новел й існуючих проблем досудового розслідування 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх. Зазначене вимагає виявлення 

прогалин і недоліків у правовій регламентації досудового розслідування 

кримінального провадження щодо вказаної категорії та розробки пропозицій 

щодо вдосконалення КПК України.  

Таким чином, необхідність удосконалення кримінальних проваджень 

щодо неповнолітніх, недосконалість чинного кримінального процесуального 

законодавства, наявність колізій у правозастосуванні, недостатність наукових 

розробок у зазначеній сфері обумовлюють актуальність комплексного 

дослідження досудового розслідування кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх. 

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

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до п.п. 2.8, 6.18, 7.3, 7.14, 

7.16 Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності 

органів внутрішніх справ на період 2015–2019 рр., затвердженого наказом 

МВС України від 16.03.2015 р. № 275; п.п. 2.5, 7.6, 7.8 Пріоритетних 

напрямів наукових досліджень Харківського національного університету 
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внутрішніх справ на період 2015–2019 рр., схвалених Вченою радою 

Харківського національного університету внутрішніх справ від 24.04.2015 р. 

(протокол № 4), а також науково-дослідною темою Харківського 

національного університету внутрішніх справ «Наукове супроводження 

реформування системи кримінальної юстиції в Україні» (державний 

реєстраційний номер 0113U008190). Тема дисертації затверджена Вченою 

радою Харківського національного університету внутрішніх справ від 

30.01.2015 р. протокол № 1 та уточнена 27.12.2016 р. протокол № 13. 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є наукове вирішення 

теоретичних і прикладних завдань, пов’язаних із удосконаленням 

кримінальної процесуальної регламентації здійснення досудового 

розслідування кримінального провадження щодо неповнолітніх. Для 

досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі основні задачі: 

– з’ясувати історію становлення та розвитку законодавства щодо 

процесуального статусу неповнолітнього підозрюваного; 

– висвітлити процесуальний статус неповнолітнього підозрюваного в 

кримінальному провадженні; 

– визначити особливості міжнародних правових стандартів захисту 

неповнолітньої особи в кримінальному процесі; 

– розкрити предмет доказування у кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх; 

– виокремити обставини, що характеризують особу неповнолітнього 

підозрюваного; 

– охарактеризувати обставини, що сприяли вчиненню неповнолітнім 

кримінального правопорушення; 

– встановити особливості провадження окремих слідчих (розшукових) 

дій за участю неповнолітнього; 

– висвітлити особливості застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження щодо неповнолітніх; 

– розкрити процесуальний порядок закінчення досудового 
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розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх; 

– з’ясувати проблемні питання та надати пропозиції в частині 

удосконалення кримінального процесуального законодавства відносно 

досудового розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у зв’язку із 

здійсненням досудового розслідування кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх. 

Предметом дослідження є досудове розслідування кримінальних 

проваджень щодо неповнолітніх. 

Методи дослідження. Методологічне підґрунтя дисертації становить 

комплекс загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. Історико-

правовий метод використано для ретроспективного аналізу періодизації 

розвитку законодавства щодо процесуального статусу неповнолітньої особи 

в кримінальному провадженні (підрозділ 1.1); порівняльно-правовий метод 

застосовано під час дослідження національного законодавства, норм 

міжнародних правових актів з питань захисту неповнолітніх і практики його 

застосування (в усіх розділах); системно-структурний метод надав 

можливість розмежувати сутність досліджених правових категорій і явищ, їх 

елементів та формування понятійного апарату (в усіх розділах); формально-

юридичний метод застосовано при розробленні науково обґрунтованих 

висновків і пропозицій щодо вдосконалення КПК України (розділи 2 та 3); 

статистичний метод забезпечив можливість охарактеризувати стан, рівень 

та динаміку узагальнених результатів державної статистичної звітності 

(розділи 2 та 3); соціологічний метод застосовано при проведенні 

анкетування (в усіх розділах). Обрані методи використано у взаємозв’язку, 

що забезпечило всебічність, повноту та об’єктивність отриманих результатів. 

Теоретичною основою дослідження стали праці вітчизняних і 

зарубіжних учених у галузі загальної теорії держави і права, кримінального 

процесу, кримінального права, криміналістики та ін. 

Нормативно-правовою основою роботи є Конституція України, норми 
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міжнародно-правових актів, законодавство України та інших країн, а також 

практика Європейського суду з прав людини. 

Емпіричну базу дослідження становлять матеріали вивчення 

517 кримінальних проваджень, результати анкетування 1289 працівників 

правоохоронних органів (987 слідчих і 302 прокурорів) Київської, Одеської, 

Львівської, Харківської областей, статистичні й аналітичні матеріали 

Національної поліції, Генеральної прокуратури України, Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, а 

також особистий практичний досвід роботи здобувача в органах МВС 

України та Національної поліції України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є комплексним дослідженням проблем правового регулювання, 

що виникають під час здійсненням досудового розслідування кримінального 

провадження щодо неповнолітніх. У результаті дисертаційного дослідження 

сформульовано низку нових наукових положень та висновків, рекомендацій, 

пропозицій, запропонованих особисто здобувачем. Зокрема: 

вперше: 

– на підставі міжнародних правових стандартів у сфері захисту прав і 

свобод неповнолітніх осіб запропоновано здійснювати розгляд кримінальних 

проваджень щодо неповнолітніх у закритому засіданні, якщо до 

неповнолітнього застосовуються примусові заходи виховного характеру, а 

також заборонити розголошувати будь-яку інформацію, що може вказувати 

на особу неповнолітнього або його представника;  

– обґрунтовано доцільність поділу обставин, що підлягають 

встановленню в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх, на дві 

групи: 1) обставини, що характеризують особу неповнолітнього 

підозрюваного; 2) обставини, що сприяють вчиненню неповнолітнім 

кримінального правопорушення; 

– аргументовано доцільність законодавчого закріплення у КПК України 

вимоги щодо встановлення слідчим, прокурором у кримінальному 
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провадженні причин та умов, що сприяли вчиненню неповнолітнім 

кримінального правопорушення; 

– запропоновано доповнити главу 38 КПК України новою ст. 494-1 

«Закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх»; 

удосконалено: 

– вимоги до професійних якостей слідчих, які спеціалізуються на 

розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, зокрема він 

повинен мати стаж роботи у підрозділах поліції чи інших правоохоронних 

органах, пов’язаної з протидією злочинам серед дітей і неповнолітніх, не 

менше ніж 3 роки, необхідний рівень педагогічних і психологічних знань та 

постійно підвищувати кваліфікацію; 

– визначення поняття встановлення обставин, що характеризують особу 

неповнолітнього підозрюваного, під якими запропоновано розуміти 

цілеспрямовану діяльність слідчого, прокурора, суду, що здійснюється у 

порядку, передбаченому КПК України, спрямовану на встановлення, 

вивчення, дослідження та оцінку сукупності даних, що найповніше 

характеризують неповнолітнього підозрюваного; 

– запропоновано удосконалити положення ч. 2 ст. 27, ст. 62, 484, ч. 1 

ст. 485, ч. 2 ст. 489, ч. 2 ст. 492 КПК Україні та ін.; 

дістали подальший розвиток: 

– наукові позиції стосовно історичної періодизації процесуального 

статусу неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого в кримінальному 

процесі; 

– розроблені науковцями підходи до розмежування понять «малолітній» 

та «неповнолітній»; 

– пропозиції щодо необхідності застосування до неповнолітнього 

підозрюваного, як альтернативи триманню під вартою, поміщення до 

приймальника-розподільника, передача під нагляд батьків, опікунів, 

піклувальників чи адміністрації дитячої установи, а за наявності 
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матеріальних можливостей – обрання застави за рахунок батьків та ін. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані та аргументовані висновки і пропозиції можуть бути 

використані у:  

– законотворчому процесі – при вдосконаленні КПК України та в процесі 

розроблення відомчих нормативно-правових актів (акт впровадження в 

діяльність Інституту законодавства Верховної Ради України  від 20.03.2017 р.); 

– правозастосовній діяльності – для використання в практичній 

діяльності слідчих та інших підрозділів Національної поліції, підготовки 

методичних рекомендацій, проведення занять у системі службової підготовки 

(акти впровадження в практичну діяльність Головного слідчого управління 

Національної поліції України від 16.02.2017 р.; Головних управлінь 

Національної поліції: у Львівській області від 17.01.2017 р., у Харківській 

області від 07.12.2017 р., у Одеській області від 12.01.2017 р.; у прокуратурі 

Харківської області від 10.01.2017 р.); 

– навчальному та науково-дослідному процесі – для підготовки 

підручників, навчальних посібників, лекцій, навчальних програм, а також під 

час проведення занять з дисциплін «Кримінальний процес», «Кримінальне 

провадження щодо окремої категорії осіб», «Проблеми досудового 

розслідування», «Прокурор у кримінальному провадженні» та ін., а також для 

подальших наукових досліджень проблем здійснення досудового 

розслідування кримінального провадження щодо неповнолітніх (акти 

впровадження Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

від 16.02.2017 р.; Національної академії внутрішніх справ від 12.01.2017 р.; 

Харківського національного університету внутрішніх справ від 03.01.2017 р.; 

Львівського державного університету внутрішніх справ від 10.02.2017 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертації було оприлюднено на науково-практичних конференціях: 

«Актуальні правові питання сьогодення в умовах євроінтеграції України» 

(м. Київ, 2015 р.), «Актуальні проблеми досудового розслідування» (м. Київ, 
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2015 р.), «Процесуальні та криміналістичні аспекти досудового 

розслідування» (м. Одеса, 2016 р.), «Проблеми кримінального 

процесуального законодавства та шляхи їх розв’язання» (м. Харків, 2016 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено 

в п’яти наукових статтях, з яких чотири опубліковано у наукових фахових 

виданнях України, одну статтю – у науковому виданні іноземної держави, та 

чотирьох тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, які 

містять дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Загальний обсяг роботи становить 298 сторінок, з них основного 

тексту – 208 сторінок, список використаних джерел складається з 336 

найменувань і займає 35 сторінок, додатки розміщено на 55 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС НЕПОВНОЛІТНЬОГО 

ПІДОЗРЮВАНОГО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

1.1 Історичні аспекти становлення та розвитку законодавства 

щодо процесуального статусу неповнолітнього підозрюваного 

 

Генезис законодавчого регулювання захисту прав неповнолітнього 

підозрюваного як особливого об’єкту правової охорони свідчить, що він 

удосконалювався в ході певного історичного процесу та його етапів. Це 

наочно підтверджує актуальність і проблемність становлення та 

удосконалення законодавства щодо правового статусу неповнолітнього 

підозрюваного у кримінальному провадженні, а також закріплення 

морально–гуманістичних підходів у засадах кримінального процесуального 

законодавства, що є особливо важливим для сучасного етапу державного 

будівництва України. Тому, ми вважаємо, що увага до неповнолітніх, які 

вчинили кримінальні правопорушення, на теперішній час має бути значно і 

додатково підвищена. Злочинність серед такої категорії осіб є досить 

гострою проблемою сьогодення, яка потребує приділення особливої уваги, 

зокрема зі сторони державних, правоохоронних та ін. органів, і насамперед у 

її запобіганні.  

Вивчення історичних аспектів становлення та розвитку 

процесуального статусу неповнолітнього підозрюваного має важливе 

значення, адже дозволяє більш ґрунтовно й комплексно дослідити проблеми, 

що виникали на кожному етапі державотворення сучасної України. У 

подальшу дослідженні це якнайкраще буде сприяти встановленню наявних 

на сьогодні теоретичних і прикладних проблем та напрацюванню пропозицій 

і рекомендацій щодо вдосконалення кримінального процесуального 

законодавства, зокрема, що стосується предмета нашого дослідження.  
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Значна кількість наукових праць вітчизняних та зарубіжних учених 

була присвячена окремим питанням процесуального статусу неповнолітньої 

особи в кримінальному провадженні, а саме в роботах :  С. Є. Абламського, 

С. І. Вікторовського, В. К. Вуколова, О. Х. Галімова, М. І. Гошовського, 

Ю.М. Грошевого, Ю. І. Гурджи, А. І. Долгової, А. Я. Дубинського,  

К. Є. Ігошева, О. В. Капліної, У. С. Ковни, О. О. Кочури, О. П. Кучинської, 

В. О. Лазарєвої, А. М. Ларіна, О. В. Мартовицької, Г. М. Міньковського,  

В. Т. Нора, Т. В. Омельченка, В. М. Савицького, С. А. Сіненка, О. Ю. Скичка, 

Н. И. Снегєрьова, Ю. М. Стражевича, В. М. Танцерова, В. М. Тертишника,  

Д. П. Чекулаєва, С. А. Шейфера, С. П. Щерби, С. В. Юношевої, О. О. Юхна, 

Ю. П. Яновича, та ін. Окремі науковці досліджували питання теорії та практики 

кримінального провадження щодо неповнолітніх підозрюваних на різних 

історичних етапах, що є характерним в роботах П. Кінга (Англія), Д. Ховарда 

(Англія), Л. Дельзона (Франція), І. Фойницького (Росія), М. Гродзинського 

(Росія), М. Гернета (Росія), В. Куфаєва (СРСР), А. Є. Голубова, М. О. Карпенка, 

О. О. Левендаренка, А. Б. Романюка, В. В. Романюка, О. Ю. Хахуцяк,            

Р. С. Холода (Україна) та ін.  

Віддаючи належне результатам наукових пошуків зазначених учених, слід 

констатувати, що більшість з них були проведенні до 2012 року. З часу 

прийняття чинного КПК України 2012 р. на монографічного рівні цьому 

питанню присвячено дисертаційне дослідження В.В. Романюка «Кримінальне 

провадження щодо неповнолітніх» (2015 р.). Водночас, останні зміни до КПК 

України (понад 40) та реформування міліції в Національну поліцію висунули 

необхідність більш концептуального перегляду запроваджених новел й існуючих 

проблем досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх, що підкреслює актуальність вибору теми. 

Крім того, національне законодавство, поряд із міжнародними 

правовими актами, широко використовує поняття «неповнолітній», 

«малолітній», «дитина», «молодь» та ін. В той же час необхідно зазначити, у 

практичній діяльності виникають додаткові складнощі, які визначаються тим, 
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що законодавцем, протягом тривалого часу не сформульовано чітке 

визначення поняття щодо цих категорій осіб для кожної галузі права окремо, 

не зважаючи на таку теоретичну і правозастосовну доцільність та наявну 

проблему.  

Слід визначити, що в загальному доктринальному розумінні, 

кримінального процесу та інших галузей права термін «неповнолітній» 

визначає ознаки особи, яка не досягла повноліття [1, c. 286]. З точки зору 

цивільного права, в якому за основу береться біологічний вік особи, 

«неповнолітній» це особа, яка не досягла певного віку, з настанням якого 

закон пов’язує її повну цивільну дієздатність, тобто можливість у повному 

обсязі реалізовувати суб’єктивні права та виконати юридичні обов’язки, що 

передбачено Конституцією та іншими законами  держави. 

Термін «неповнолітній» вживається у більшості національних 

законодавств країн світу. Разом з тим, в окремих країнах поряд із зазначеним 

терміном застосовуються його синоніми :  «дитина», «підліток», «частково 

дієздатній» та інші. Ці особливості слід враховувати ученим і практикам з 

метою правильного застосування цього поняття відповідно до національного 

і міжнародного законодавства. Наприклад, універсальним документом про 

захист дитинства Конвенція ООН по правам дитини 1989 року, яке зокрема 

роз’яснює, що під поняттям «дитина» розуміється неповнолітня особа у віці 

до 18 років. При цьому вказана Конвенція 1989 р. розповсюджує свою дію на 

всю вікову групу неповнолітніх, а не тільки на дітей, як це можна зрозуміти, 

виходячи із її назви [2, c. 6,7]. 

Необхідно зауважити, що ще на стадії обговорення проекту Конвенції 

про права дитини спостерігалися розбіжності з приводу змісту ст. 1, яка 

встановлює верхню межу віку дитини 18 років. Одні держави пропонували 

встановити верхню межу дитинства 15–16 років, а інші  закріпити вік нижче 

18 років, тому що відповідно до їх національного законодавства повноліття 

наступає набагато пізніше. Однак, ці пропозиції не знайшли підтримки і тому 

в указаній Конвенції про права дитини верхню вікову межу визначено – 18 
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років [3]. 

За дослідженням, вік неповноліття не є універсальним для всіх держав 

світу. В середньому такий вік складає 18 років, але є держави, в яких 

повнолітніми вважаються особи, які досягли віку 15, 20 років або 21 рік. 

Наприклад, неповнолітніми за кримінальним законом окремих країн 

вважаються особи віком : до 16 років у Казахстану та Іспанії; до 17 років – 

Швейцарія; до 18 років – Італія; до 20 років – Фінляндія; 7–16 років – Індія; 

10–17 років – Англія та Уельс; 12–17 років – Канада; 13–16 років – Польща; 

13–18 років – Франція; 14–17 років – Росія, Німеччина; 14–18 років – 

Україна, Молдова, Хорватія, Білорусь; 14–19 років – Японія, Австрія            

[4, с. 147]. Тому коли в основних міжнародно–правових актах визначається 

про вікові групи неповнолітніх то, як правило, межею неповноліття 

визначається такий вік у 18 років, після чого до відповідного законодавчого 

акту, в якому необхідно зазначити вік неповноліття, додається : «якщо іншій 

вік не встановлений національним законодавством». Таке визначення 

неповноліття міститься у Мінімальних стандартних правилах ООН, які 

торкаються відправлення правосуддя відносно неповнолітніх (Пекінські 

правила ООН 1984 р.) [5]. 

Приймаючи участь у дискусії з цих питань, Сергєєва Д.Б. зазначила, 

що включивши до чинних законів України поняття «неповнолітній», 

законодавець тим самим встановив юридичну межу між неповноліттям і 

повноліттям, створивши автономну демографічну групу осіб носіїв 

специфічних прав і обов’язків, при реалізації яких у подальшому можуть 

наступити юридичні наслідки [6, с. 22-23], що ми підтримуємо. На нашу 

думку, необхідність створення такої автономної групи обумовлюється 

особливістю спеціального правового захисту неповнолітніх, які 

визначаються особливими психофізіологічними й соціальними якостями 

дітей та підлітків. Таким чином, розглядаючи ці питання необхідно брати до 

уваги умови, при яких зростаючий організм неповнолітнього погано 

захищений від несприятливих внутрішніх і зовнішніх психологічних і 
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виховного впливів, може призвести до вчинення ними кримінального 

правопорушення. 

За дослідженням встановлено, що у певних галузях права існують 

різні вікові межи реалізації неповнолітніми наданих їм прав та покладених на 

них процесуальних обов’язків. Це залежить не лише від віку, але й від 

специфіки тих правовідносин, в які вступають неповнолітні, що передбачено 

у чинному законодавстві з конкретних галузей права, зокрема й кримінально 

процесуальному. 

Наприклад, у контексті кримінального права поняття «неповнолітній» 

дуже тісно пов’язано з поняттям осудності особи, оскільки при розгляді дії 

закону про кримінальну відповідальність України до уваги береться особа, 

яка може усвідомлювати свої дії та наслідки й приймати рішення самостійно. 

Проте, норми Кримінального кодексу України (далі – КК України) 

охоплюють коло суб’єктів, у яких відсутні зазначені властивості. Разом з 

тим, виникає питання про те, чи можна визначити певний граничний вік, до 

досягнення якого осудність не настає? Крім певних расових властивостей, 

географічних умов та ін., на розвиток дітей однієї національності впливають 

й інші фактори, наприклад :  виховання, умови життя, зовнішнє середовище, 

що можуть впливати на формування розумового та духовного стану дітей 

майже одного віку.  

Саме тому питання про визначення поняття «неповнолітньої особи» 

та її зрілості, а також оцінка дій пов’язаних з порушенням закону в процесі 

історичного розвитку суспільства вирішувались по–різному.  

З цих питань досить слушно зазначено М. С. Таганцевим, що стійкість 

правових норм перевіряється переважно умовами їх історичного розвитку, 

при цьому закон, який не має коренів в історичних умовах народного життя, 

завжди постає загроза статися ефемерним, зробитися мертвою буквою        

[15, с. 156], що ми підтримуємо. 

При проведені дослідження правового положення неповнолітніх, що 

вчинили злочинні діяння, у період з VI по X століття, можна віднести до 
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дохристиянського періоду вітчизняної історії, при якому стан дітей 

обмежувався впливом більшою мірою рамками сім’ї. При цьому, 

О. І. Загоровський, В. Сергеєвич, П. О. Сорокин зауважили, що життя дитини 

належало батькам й кожний з них міг на свій розсуд розпорядиться ним        

[7, с. 266; 8, с. 54; 9, с. 13]. У підтримку їх точки зору в ході дискусії              

К. О. Неволін зазначає, що на той період існувало право батьків віддавати 

своїх дітей у рабство. Таким чином, категорія «діти» стояла на одній 

сходинці з статусом «рабів, прислуги, родичів», до того ж таких осіб 

називали «чадь» [10, с. 318]  

На наступному етапі розвитку законодавства (Х – ХІV ст.) щодо 

захисту прав неповнолітніх з’явилися нововведення, що були істотними у 

досліджуваній галузі та обумовлені перш за все подальшим становленням і 

розвитком державності, підвищенням ролі церкви у суспільних процесах. 

Так, у першому пам’ятнику давньоруської історії «Руської правди» 

згадується про таке майнове право дитини, як право на спадок. Істотним 

нововведенням, що було обумовлено після прийняття християнства, став 

розподіл дітей на законних і незаконнонароджених.  

Не менш значною подією у розвитку законодавства про захист прав 

неповнолітніх стало прийняття у ХVІ столітті Домострою та Стоглаву, що 

містили норми, які торкалися сімейного права. У Стоглаву був визначений 

шлюбний вік для чоловіків у 15 років, для жінок у 12 років. Примітно, що вік 

вступу в шлюб був аналогом віку повноліття. Подальше законодавче 

становлення статусу дитини було закріплено у першому систематизованому 

законі, що об’єднав норми церковного та світського права – Соборному 

уложенні 1649 р. У цьому документі було відокремлено віковий розподіл 

неповнолітніх до 15 років і дитина вважалася малолітньою, а повноліття на 

той час було визначено у 20 років. Необхідно також наголосити, що у ХVІІ 

ст. «неповноліття» як особливий стан індивіда передбачало у більшому 

ступеню не підвищений захист його прав (як це закріплено у сучасному 

законодавстві, зокрема у міжнародному), а навпаки, характеризувалась 
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наявністю цілого комплексу зобов’язань по відношенню до батьків             

[11, с. 198]. Наприклад, за самовільне оволодіння майном, грубість або 

нанесення побоїв батькам, неповагу або відмову годувати старих батьків, 

діти підлягали торговій страті (ст.ст. 4 – 6 Соборного Уложення 1649 р.)     

[11, с. 436].  

Таким чином, слушним вбачається твердження О. В. Комарницького, 

що на той час кримінальна відповідальність відносно неповнолітніх ніяк не 

відрізнялася від кримінальної відповідальності дорослих, і ніякої 

поблажливості до дітей не було, а вікові властивості їх психіки при цьому не 

враховувалися [12, с. 11]. 

Досліджуючи наступний період петровських законодавчих реформ, 

можна зазначити, що він був першим в історії законодавства, що діяло на 

Лівобережній Україні у ХVII ст. – першій половині ХІХ ст., коли захист прав 

неповнолітніх став одним із напрямів державної політики та почав мати 

більш цілеспрямований характер.  

Закріплюючи курс на посилення каральної політики, джерела 

кримінального права того періоду (наприклад, Військовий Артикул Петра І 

1715 р.) передбачали введення положень, що розвивали принцип 

індивідуалізації та пом’якшення покарання щодо неповнолітніх, які вчинили 

злочин. Тобто, неповноліття враховувалося, як пом’якшуюча обставина або 

така, що виключає покарання. Наприклад, «Наказание воровства 

обыкновенно умаляется, или весьма отставляется, если... вор будет младенец, 

которых дабы заранее от сего отучить, могут от родителей своих лозами 

наказаны быть» (Артикул 195, толкування) [13, с. 363]. На нашу думку, хоча 

дана норма не обумовлювала вік неповноліття, але вона була не тільки 

фактором прямого протекціонізму його інтересів у кримінальному праві, а й 

першим прикладом звільнення від кримінальної відповідальності. При цьому 

охорона дітей з одного боку була обумовлена потребами економіки та 

політики і необхідністю підвищення освітнього рівня населення, вихованням 

«гідних синів вітчизни». З іншого – визнанням вікових особливостей дітей, 
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потреб у їх особливій охороні, турботи про моральне і фізичне здоров’я. Так, 

Указом 1714 року «Про порядок спадщини» був встановлений вік для вступу 

у шлюб :  для жінок – 17 років; для чоловіків – 20 років [14, с. 151]. У 

подальшому це положення отримало свій розвиток у сенатському указі 

Елізавети Петрівни від 23 серпня 1742 р., у якому встановлювалося, що 

«малолітніми» як чоловічого, так і жіночого полу необхідно вважати осіб до 

17 років, яких не можна піддавати тим же покаранням як і дорослих            

[15, с. 159]. Указані особи не могли піддаватися стратам, тортурам і батогам. 

Для них покарання замінювалося перетином батогами і віддачею в монастир 

для виправлення, де вони повинні були виконувати «тяжкі монастирські 

роботи, а при визволенні із монастиря вказувалося на їх відсилати у ті місця, 

звідки хто посланий був, а із цих міст відсилати на колишні оселі»              

[15, с. 159].  

З подальшим історичним розвитком законодавства визначення 

поняття «неповнолітній» надавалося у примітці до ст. 213 «Свода Законов 

Российской империи. Законов гражданских», у якій зазначалося, що особи у 

віці до 17 років є малолітніми, а від 17 до 21 років – неповнолітніми. Разом з 

тим у даній примітці додавалось, що :  «…но сіе различіе в именованіяхъ не 

всегда наблюдается» [16, с. 52], тобто це було визначено виключенням із 

загального правила. Але найбільш суттєвим і важливим значенням по 

розвитку законодавства щодо процесуального статусу неповнолітнього 

мають саме положення Статуту кримінального судочинства 1864 року 

царської Росії. Зокрема, вперше закріплено положення про залучення до 

участі у суді законних представників неповнолітніх; про регулювання питань  

щодо обрання запобіжних заходів особам віком від 10 до 17 років; введено 

правило, відповідно до якого справа щодо неповнолітнього могла бути 

розглянута у закритому судовому засіданні. Крім цього, в якості 

найважливішої гарантії захисту від незаконного кримінального 

переслідування, неповнолітніх з’явилося правило про обов’язкову участь 

захисника при розгляді таких категорій справ. 
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Згідно досліджень сучасного періоду, віковий критерій неповноліття, 

що має для законодавства і практики суттєве значення, можна розділити на 

декілька самостійних вікових етапів. Кожний віковий етап характеризується 

великою кількістю змін, що складають у сукупності своєрідність структури 

дитини на конкретному етапі її біологічного і розумового розвитку. 

Загальним фактором, що визначає специфіку віку, на думку психологів, є 

зміни умов життя дитини, форм його навчання та виховання. Тому у віковій 

та педагогічній психології найчастіше за все використовують періодизацію, 

яка заснована на педагогічних критеріях.  

Так, періоди дошкільного віку (ранній, молодший, середній, старший) 

мають розподіл на групу дитячого садка, зокрема :  групу раннього дитинства 

– до 3 років; молодшу групу – 4 років життя дитини; середню – 5 років; 

старшу – 6 років; підготовча – 7 років. Відповідно до загальних етапів 

навчання та виховання і пов’язаними з ними особливостями розвитку учнів, 

шкільний вік прийнято поділяти на три етапи :  молодший (від 1 до 3–4 

класу); середній (від 4–5 до 7–8 класу); старший (від 8 до випускного класу) 

[17, с. 36]. 

При цьому, Велика Радянська енциклопедія дещо по–іншому 

відзначає етапи неповноліття, а саме :  дитячий – до одного ріку; перед 

дошкільний (ясельний) – від року до трьох років; дошкільний – від трьох до 

сьомі років; молодший шкільний – від семи до дванадцяти років; середній 

шкільний (підлітковий) – від дванадцяти до чотирнадцяти років; старший 

шкільний (ранній юнацький) – від чотирнадцяти до сімнадцяти років [18, с. 

147].  

Таким чином, аналізуючи всю різноманітність існуючих у науці 

сучасних класифікацій вікових етапів дорослішання, що пропонуються 

психологами та педагогами, слід навести деякі з них. Так, К. Є. Ігошев і              

Г. М. Міньковський, пропонуючи власну концепцію, рахують, що вікові 

групи діляться на вік немовля до 1 року, раннє дитинство до 3–4 років, 

дошкільний період до 6–7 років, молодший шкільний період до 10–12 років, 
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підлітковий вік до 18 років [19, с. 69]. Дещо іншу класифікацію пропонують 

здійснити М. М. Коченов і Н. Р. Осипова, що полягає у розподілі осіб, які не 

досягли 14 років і вважаються малолітніми, усього при здійсненні цього 

розподілу ними відокремлено три групи :  діти дошкільного віку (від 3 до 7 

років); молодшого шкільного віку (від 7 до 10–11 років) й середнього 

шкільного віку, тобто підлітки (від 11 до 14 років) [20, с. 4]. 

Автори наведеної класифікації доречно звертають увагу на 

необхідність структуризації неповноліття, оскільки воно охоплює тривалий 

(18 років) й найбільш інтенсивний (в плані психологічного та фізичного 

розвитку) етап становлення особистості людини. Для вказаного періоду 

характерно його розподіл на :  1) малоліття; 2) дитинство (до 14 років);         

3) юність (14–18 років).  

Якщо звернутися до словника С. І. Ожегова, то в ньому терміну 

«малолітній» надано тлумачення, як особі дитячого віку. Крім цього, 

синонімами до цього терміну виступають «малолітка» або «малолеток», яким 

є дитина, маленький хлопчик або дівчинка й «малолітство», що є дитячий, 

підлітковий вік [1, с. 286]. 

Індивідуальні особливості малолітніх, як стверджують психологи, 

перш за все пов’язані зі специфікою їх психологічного і фізіологічного 

розвитку, а також взаємовідносинами з оточуючим світом. Період до 14 років 

в житті підлітка це період становлення його як особистості. До цього часу 

його характер ще не склався, а позначилися лише його загальні контури. На 

формування характеру істотний вплив здійснює вступ дитини до школи, коли 

до вимог сім’ї додатково приєднуються суворі вимоги учбового закладу. 

Малолітній вік характеризується також особливостями перебудови дитячого 

організму, пов’язаного з його інтенсивним фізичним розвитком та ростом, а 

також зі статевим дозріванням. Зв'язок з зовнішньою дійсністю у дитини 

раннього дитячого віку відбувається завдяки його відносинам з дорослими. 

Пізніше, з розвитком елементарних щоденних навичок спілкування, дитина 

починає пізнавати оточуючий його світ також й завдяки своїй безпосередній 
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діяльності. Перші кроки в цьому напрямі приходяться якраз на малолітній 

вік. Тому, про період становлення особистості І. С. Кон зазначав, що: «слово 

«юність» позначає фазу переходу від залежного дитинства до самостійної і 

відповідальної зрілості» [21, с. 8]. 

Розглядаючи питання про вікову класифікацію у юридичних науках, 

доцільно звернутися до визначення віку кримінальної відповідальності.  

За дослідженням, мінімальний вік, за досягненням якого можливе 

притягнення особи до кримінальної відповідальності, історично слугував 

інструментом кримінальної політики держави. Вперше встановлений 

Військовими артикулами Петра І (1715) вік кримінальної відповідальності у 

сім років, протягом всієї наступної історії постійно змінювався у широких 

межах. Якщо розглянути Уложення про покарання 1845 р. (у редакції 1885 

року), то в них зазначено, що відносно неповнолітніх у віці від 10 до 17 років 

суд повинен був з’ясувати питання, чи діяли підлітки із розумінням або без 

розуміння щодо вчиненого. Крім цього, в подальшому у положеннях ст. 41 

Кримінального уложення 1903 р. було встановлено, що не ставиться в 

провину злочинне діяння вчинене неповнолітнім від десяти до сімнадцяти 

років, який не міг розуміти властивості й значення вчиненого або керувати 

своїми вчинками [22, с. 7].  

На теперішній час встановлено, що класифікація неповнолітніх 

учасників кримінального процесу, як правило пов’язується з встановленням в 

державі віку кримінальної відповідальності. В зв’язку з цим, В. Я. Рибальська 

звертає увагу на залежність вікової градації неповнолітніх від встановлених 

нормами кримінального права та кримінального процесу інституту 

кримінальної відповідальності неповнолітніх і порядку розгляду 

кримінальних проваджень вказаної категорії осіб [23, c 7], що ми 

підтримуємо. Закріплюючи чіткі межі кримінальної відповідальності ст. 22 

чинного Кримінального кодексу України, закон підрозділяє їх на 3 категорії, 

зокрема : безумовно некарані (до 14 років), відповідальних тільки за деякі 

види тяжких або особливо тяжких злочинів (14–16 років, що є «зниженим 
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віком кримінальної відповідальності») та ті, які підлягають кримінальній 

відповідальності на загальних підставах (по досягненню 16 років, тобто 

«загального віку кримінальної відповідальності») [24].  

Згідно наукової позиції Є. Д. Лук'янчикова і Д. П. Письменного, в 

основі цього розподілу слід розуміти не неформальні досягнення особою 

певного віку, а відповідну ступінь інтелектуального розвитку, яка властива 

тому або іншому віку [25, с. 43].  

Слід врахувати, що в деяких положеннях чинного КПК України 

міститься подібна класифікація, що застосовується до неповнолітніх 

підозрюваних (обвинувачених), потерпілих та свідків і тому, можна 

зазначити про взаємозв’язок визначення вікових груп в кримінальному праві 

та кримінальному процесі. 

У кримінальній процесуальній та криміналістичній літературі 

традиційно використовується термін «малолітній», який прийнято відрізняти 

від терміну «неповнолітній». Окремі автори у своїх роботах, відокремлюючи 

самостійну категорію малолітніх, не встановлюють її віковими рамками      

[26, с. 9; 27, с. 173; 28, с. 74]. Так, О. М. Васильєв і Л. М. Корнєєва, 

підкреслюючи вікові особливості учасників допиту, визначили розподіл його 

на допит дорослого, неповнолітнього і малолітнього. При цьому вік 

останнього не встановлюється, хоча й не втрачає свого значення в наданих 

рекомендаціях, а саме :  «…враховуючи специфічні особливості психіки, 

малолітніх слід допитувати у виняткових випадках», тому що « неповнолітні 

до 12 років й також малолітні можуть надавати неправдиві показання…»    

[29, с. 164]. Зокрема, В. В. Шимановський вважає малолітніми осіб до 15 

років [30, с. 60].  Так, за думкою О. П. Солдатова поняття «неповнолітній» 

складається з двох складових :  «малолітній» і «підліток». При цьому, 

поняття «малолітній» вживається з моменту народження до 10 років, 

підлітком є дитина віком від 10 до 14 років [31, с. 127]. Проте більшість 

науковців об’єднуються на позиції про 14 років, як про рубіж для визначення 

малолітнього віку [32, с. 42; 33, с. 18; 34, с. 9; 35, с. 74]. 



24 
 

В ході дискусії О. О. Закатов, визначаючи тактику провадження 

слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітніх, спеціально наголошує, що 

«до неповнолітніх ми відносимо і малолітніх осіб (до 14 років)» [36, с. 3]. 

Надаючи визначення поняттям «малолітній» і «підліток» О. В. Садина 

вказує, що малолітній це – неповнолітній (фізична особа, дитина) віком до 14 

років, а підліток це – неповнолітній (фізична особа, дитина) віком від 14 до 

18 років [37, с. 13]. 

Терміни «неповнолітній» і «малолітній» використовуються і в 

цивільному законодавстві України. Так, воно поділяє неповнолітніх на дві 

групи і такий розподіл ґрунтується на чітко визначеному у законі віковому 

критерію, зокрема це повноліття, а саме, в зв’язку з досягненням особою 18 

річного віку (ст. 34 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України). При 

цьому ЦК України усіх осіб, які не досягли віку повноліття, поділяє на:        

1) фізичну особу, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа) – ст. 

31 ЦК України; 2) фізичну особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти 

років (неповнолітня особа) – ст. 32 ЦК України [38].  

На відміну від цивільного законодавства, Сімейний кодекс України 

(далі – СК України) використовує термін «дитина», тобто особу до 

досягнення нею повноліття (ст. 6 СК України), яка поділяється на дві 

категорії :  1) малолітню – дитина до досягнення нею чотирнадцяти років    

(ч. 2 ст. 6 СК України); 2) неповнолітню – дитина у віці від чотирнадцяти до 

вісімнадцяти років (ч. 3 ст. 6 СК України). Проте в нормах цього 

законодавства, як правило, зустрічається поняття «дитина» (ст. 47, 59, 84, 85, 

Розділ ІІІ та ін.) і лише в трьох статтях СК України, зокрема ст. 161 «Спір 

між матір'ю та батьком щодо місця проживання малолітньої дитини»; ст.162 

«Правові наслідки протиправної поведінки одного з батьків або іншої особи 

при визначенні місця проживання малолітньої дитини»; ст.163 «Право 

батьків на відібрання малолітньої дитини від інших осіб», безпосередньо 

використовується термін «малолітній». Однак інші норми у цьому Кодексі 

містять поняття малолітньої особи, не називаючи його (наприклад, у ч. 2 ст. 
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243 СК України передбачено, що опіка встановлюється над дитиною, яка не 

досягла чотирнадцяти років, а піклування – над дитиною у віці від 

чотирнадцяти до вісімнадцяти років) [39]. 

Кодекс про адміністративні правопорушення України (далі – КпАП 

України) також містить комплекс норм, які стосуються неповнолітніх 

учасників таких правовідносин. Як і в законі про кримінальну 

відповідальність (загальний вік кримінальної відповідальності), він містить 

вікову межу адміністративної відповідальності неповнолітніх – це від 16 

років (ст. 12, 13 КпАП України) та встановлює заходи впливу, що 

застосовуються до даної категорії осіб (ст. 24–1 КпАП України). При цьому 

факт вчинення правопорушення неповнолітнім визнається обставиною, що 

пом’якшує відповідальність (п. 4 ст. 34 КпАП України) [40]. 

Житловий кодекс України (далі – ЖК України) регулює коло питань, 

пов'язаних з використанням житлового фонду, передусім визначає обсяг 

повноважень повнолітніх громадян, тобто після досягнення 

вісімнадцятирічного віку (ст. 32 ЖК України). Окрім того, в нормах цього 

Закону відображені особливості окремих правових процедур, що стосуються 

прав і законних інтересів неповнолітніх дітей, під якими розуміються особи 

віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років (ст. 32 ЖК України). Такі 

поняття містяться лише у положеннях чотирьох статей ЖК України, а у всіх 

інших вжито тільки поняття «діти» [41]. 

Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП України) містить 

спеціальну главу ХІІІ «Праця молоді», у якій встановлено комплекс правових 

норм, що стосується особливостей участі молодих громадян у трудових 

правовідносинах. У цьому Кодексі використовуються терміни 

«неповнолітні» і «працездатна молодь», під якими розуміються певні вікові 

групи. У першому випадку це особи, що не досягли вісімнадцяти років       

(ст. 187 КЗпП України), в другому – громадяни України віком від 15 до 28 

років (ст. 197 КЗпП України). Разом з тим у межах зазначених вікових груп 

виділяються і додаткові. Так, у ст. 188 КЗпП України передбачена вимога, 
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згідно з якою не допускається прийняття на роботу осіб, які не досягнули 

шістнадцяти років. Як виняток, можуть бути прийняті на роботу особи, які 

досягли п'ятнадцяти років, лише за згодою одного із батьків [42].  

Необхідно також звернути увагу на норми Закону України «Про 

органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для 

неповнолітніх», який дає занадто широке поняття «неповнолітнього», а саме:  

це особа віком від 3 до 18 років (ст. 11 закону) [43]. Закон України «Про 

охорону дитинства», який встановлює основні засади державної політики 

щодо охорони дитинства, використовує термін «дитина», під яким 

розуміються особи віком до 18 років (повноліття) (ст. 1 Закону). Указаний 

Закон використовує в трьох статтях термін «неповнолітній» (ст. 24 

«Утримання і виховання дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та безпритульних дітей»; ст. 33 «Захист прав дитини на особисту 

свободу»; ст. 34 «Захист прав дитини в спеціальних навчально–виховних 

закладах для неповнолітніх, які потребують особливих умов виховання»), 

при цьому не розкриваючи зміст цього поняття [44].  

Таким чином, при дослідженні питання про вікові критерії, ми 

неодноразово визначали, що поряд з різноманіттям понять, що існують та 

застосовуються до осіб, які не досягли повноліття : «неповнолітній», 

«малолітній», «підліток» та інші, найчастіше використовується термін 

«дитина».  

Але, визначення, що знаходять своє відображення в законах, не 

надають повного уявлення про дитину як про суб’єкта права, тому існує 

термінологічна багатоваріантність, що була викладена нами вище. Ми 

вважаємо, що кожне з цих визначень має право на існування, застосування та 

теоретичне пояснення, тому що застосовується в чинному законодавстві. 

Але, між ними не можна ставити знак рівності та ототожнювати, тому їх 

визначення слід розрізняти. З цією метою виділяють властиві вказаним 

категоріям осіб ознаки, що є основою для формулювання відповідних 

дефініцій. 
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На думку більшості дослідників, до числа змістовних ознак 

визначених термінів відносяться вікові критерії та галузева належність 

відношень, в яких беруть участь вказані категорії дітей. З цього приводу 

Є.М. Микитова вважає, що головною ознакою дитини як спеціального 

суб’єкту є вікові межі, в рамках яких вони існують в даному статусі             

[45, с. 20].  

При дослідженні практичних аспектів індивідуального правового 

регулювання І. А. Мінникес відокремлює віковий критерій застосовний до 

дітей як юридично значний в галузях права [46, с. 35]. Підкреслюючи 

пріоритет вікових параметрів, В. І. Абрамов, визначає категорію «дитина» як 

універсальну, а в свою чергу, категорії «неповнолітній», «малолітній», 

«підліток» та ін., ним охоплюються загальним поняттям «дитина» що в той 

же час може слугувати підставою для формування самостійних видів 

правового статусу дітей [47, с. 119]. В своїх дослідженнях, О. А. Капітонова, 

визнає категорії «дитина» і «неповнолітній» тотожними за змістом [48, с. 12]. 

Проте з подібною точкою зору ми не можемо погодитися тому, що термін 

«дитина» володіє універсальністю, оскільки він застосовується при 

характеристиці як до особи, що не досягла 18 років, так і до особи, яка цей 

вік вже переступила. По–перше, зміст даного поняття не тільки визначає 

вікові межі в житті людини, але й позначає юридично признані і значущі 

зв’язки з батьками або особами, які їх замінюють, тому що для них дитина 

залишається такою, незалежно від її віку. По–друге, в певних випадках 

законодавство прирівнює до статусу дитини осіб, які досягли повноліття, тим 

самим забезпечуючи їх підвищену захищеність.  

Наприклад, за загальними правилами неповнолітні, що відбувають 

покарання у виховних колоніях та досягли вісімнадцятирічного віку, 

переводяться із виховної колонії для подальшого відбування покарання до 

виправної колонії мінімального рівня безпеки із загальними умовами 

тримання (ч.1 ст. 147 КВК України «Переведення засуджених із виховної 

колонії до виправної колонії»). Про між того Кримінально–виконавчий 
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кодекс України встановлює, що з метою закріплення результатів 

виправлення, завершення загальноосвітнього або професійно–технічного 

навчання засуджені, які досягли вісімнадцятирічного віку, можуть бути 

залишені у виховній колонії до закінчення строку покарання, але не довше 

ніж до досягнення ними двадцяти двох років (ч. 1 ст. 148 КВК України 

«Залишення у виховних колоніях засуджених, які досягли 

вісімнадцятирічного віку») [49]. 

Ще одним прикладом правового регулювання таких понять служить 

зміст норм п. 13 ч.1 ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства» 

«Визначення термінів», в якій роз’яснюється поняття багатодітної сім'ї та 

вказано, що до складу багатодітної сім'ї включаються також діти, які 

навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно–

технічних та вищих навчальних закладах, – до закінчення навчальних 

закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років [44]. Крім цього, в 

положеннях ч. 6 статті 21 «Дитина і праця», вказується про те, що діти 

приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду  за 

наявності письмового медичного висновку про відсутність протипоказань 

для участі у трудовій діяльності та в подальшому до досягнення 21 року 

щорічно підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам [44]. 

Оцінюючи позицію О. А. Капітонової в якості аргументу можна 

навести підхід М. В. Геллера до визначення понять «дитина» та 

«неповнолітній». Зіставляючи термінологічні визначення даних понять, він 

приходить до висновку про їх не ідентичність. Так, на його думку, слово 

«дитина» визначає не тільки певний віковий щабель і певний період життя 

людини, але й першу ступінь спорідненості з ким–небудь, у зв’язку з чим 

дитина може бути не тільки неповнолітньою, а й дорослим сином або 

донькою [50, с. 10], що ми підтримуємо.  

Розподіл неповнолітніх осіб на «малолітніх» та «неповнолітніх», який 

використовується у чинному Кримінальному процесуальному кодексі 

України є новелою у порівнянні з КПК України 1960 р.. Так, у п. 12 ч. 1 ст. 3 
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«Визначення основних термінів Кодексу» зазначено :  малолітня особа це 

дитина до досягнення нею чотирнадцяти років, а також те що неповнолітня 

особа це дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (п. 13 ч. 1) 

[51].  

В положеннях Кримінально–процесуального кодексу України 1960 р. 

такого розподілу не було, але пряма вказівка на вік особи зустрічалась у 

низці статей. Зокрема, у п. 5 ст. 6 КПК України 1960 р. вказувалося на особу, 

яка не досягла на час вчинення суспільно небезпечного діяння 

одинадцятирічного віку. Крім цього, ст. 7–3 КПК України регламентувала 

порядок вирішення справ про суспільно небезпечні діяння відносно особи у 

віці від одинадцяти років і до віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність. У положеннях ст. 168 КПК України було вказано загальні 

правила проведення допиту неповнолітньої особи віком до 14 років, а за 

розсудом слідчого і до 16 років. У ст. 432 цього ж КПК України 1960 року, зі 

змінами 1971 року було визначено, що положення глави 36 КПК України 

застосовуються в справах про злочини осіб, які на момент провадження в 

кримінальній справі на той час не досягли вісімнадцятирічного віку [52].  

Слід зазначити, що у міжнародно–правових актах з цих питань в 

основному використовується поняття «дитина». Зокрема, у Конвенції про 

права дитини відзначається, що дитиною є кожна людська істота до 

досягнення нею 18–річного віку, якщо за законом, застосовуваним до даної 

особи, вона не досягла повноліття раніше (ст. 1). У цьому ж міжнародному 

правовому акті підкреслюється (ст. 3), що в усіх діях щодо дітей, незалежно 

від того, чи здійснюються вони державними чи приватними установами, що 

займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними 

чи законодавчими органами, першочергова увага повинна приділятися 

якнайкращому й швидкому забезпеченню інтересів дитини (ст. 3) [53]. 

Дослідження чинної законодавчої бази України, зокрема й 

кримінального процесуального законодавства свідчить, що виділення в 

законах певних вікових груп неповнолітніх учасників правовідносин 
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пов'язано із закріпленням за ними відповідної термінології. Характерними 

щодо цього є терміни «неповнолітній» і «малолітній». Але незважаючи на 

все вищевикладене, юридична наука та її галузі ще досі не напрацювали 

єдиної наукової позиції, що стосується термінологічного визначення 

неповнолітніх різних вікових груп. Не сформульовано також і чітких 

критеріїв, що визначають правовий стан цих осіб залежно від їх психічного, 

фізичного та інтелектуального розвитку. Відтак, використання в науковій 

літературі і законодавчих актах таких термінів, як «діти», «молодь», 

«підліток», «малолітній», «неповнолітній» не завжди відображає специфіку 

їх правового статусу. Тому нам вважається за доцільне чітко окреслити етапи 

неповноліття (особи віком до 18 років) та систематизувати їх в єдиному 

кодифікованому нормативно–правовому акті, який повинен мати 

універсальний характер. Крім того, важливо визначити і уточнити 

процесуальний статус зазначених учасників також й у кримінальному 

проваджені. Таким чином, на теперішній час учені різних галузей права 

намагаються розв’язати проблемні питання щодо понятійного апарата і 

визначення шляхів протидії та запобігання злочинів серед неповнолітніх.  

Підводячи підсумки розгляду історичних аспектів становлення та 

розвитку процесуального статусу неповнолітнього підозрюваного слід 

зазначити, що саме з соціально прийнятим розвитком молодого покоління 

будь–яке суспільство пов’язує своє майбутнє. Виховання дитини, здатність 

держави через соціальні інститути (політичний, економічний, соціальний, 

освіти, сім’ї тощо) втримати неповнолітніх від деструктивної та суспільно 

небезпечної активності, а неповнолітніх від криміногенного впливу, 

ефективно організувати систему захисту суспільства від злочинності, що 

виступає важливим критерієм стабільності, надійності й зрілості суспільства.  

Злочинність неповнолітніх (як і дорослих) належить до числа 

«хронічної хвороби» суспільства, тому проблеми її вивчення, а також пошук 

шляхів запобігання й мінімізації соціально–правових наслідків, не 

перестають бути актуальними й на сьогодні [54, с. 67]. 
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1.2 Неповнолітній підозрюваний як учасник кримінального 

провадження 

 

Серед найбільш актуальних аспектів сучасної науки кримінального 

процесу є проблема забезпечення юридичних гарантій захисту та механізму 

реалізації прав учасників кримінального провадження. Однією з таких 

гарантій є своєчасне набуття особою правового й зокрема процесуального 

статусу. На нашу думку здійснення комплексного дослідження, теоретико–

прикладних питань набуття неповнолітнім підозрюваним процесуального 

статусу, як учасника кримінального провадження є доцільним, що 

насамперед, зумовлено сучасними змінами в кримінальному процесуальному 

законодавстві України. Безумовно, це перш за все повинно бути проведено, у 

зв’язку з наявними прогалинами у теорії та деякими законодавчими 

недоліками, що на теперішній час існують у чинному КПК України й 

правозастосовній практиці.  

Держава, як форма організації суспільства здійснює вплив на індивіда 

притаманними їй законними засобами, у тому числі правовими, у результаті 

чого соціальний статус людини, що існує об’єктивно, стає правовим. Таким 

чином, як зазначає А. Є. Голубов, держава юридично визнає за особою певні 

соціальні властивості, що є необхідною умовою її участі у врегульованих 

правом суспільних відносинах [55, с. 153], що ми підтримуємо.  

В той же час В. М. Корнуков визначає, що право не створює свободи, 

але воно є необхідним засобом закріплення, визначення соціальної свободи 

особистості [56, с. 14]. Підтримує цю думку й Є. Г. Мартинчік, зокрема в 

тому, що право лише фіксує історично обумовлене місце індивіда й 

досягнутий рівень його розвитку та соціального стану [57, с. 59]. На нашу 

думку дану точку зору слід підтримати, але необхідно додати : що людина, 

яка опиналась в цих межах, постійно вступає у певні правовідносини, що 

існують в тій чи іншій системі, яка знаходиться у постійному русі та 
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відображає динаміку розвитку суспільства, де людина з моменту народження 

включається в цю систему, набуваючи правовий статус [58, с. 285]. 

Розглядаючи етимологічні характеристики поняття «статус» (від лат. 

status) слід визначити, що згідно Великого тлумачного словника, це означає 

правовий стан громадян, державних і громадських органів, міжнародних 

організацій [59, с. 1387]. Буде доцільно зазначити, що відповідно до наданих 

тлумачень у іншому Великому юридичному словнику, правовий статус особи 

визначається як система прав, свобод і обов’язків, а також законних інтересів 

людини як суб’єкта права, що визнана та гарантована державою [60, с. 525]. 

За визначенням С .С. Аверінцева, С. М. Ковальова та ін., у 

філософському розумінні «статус» (від лат. status «стан, положення») – це 

соціальне, співвідносне положення (позиція) індивідуума або групи в 

соціальній системі, яке визначається за рядом ознак, специфічних для такої 

системи (економічних, професійних, етнічних та інших) [61, c. 488]. 

Отже, наведені вище визначення і сам кримінальний процесуальний 

статус особи є підставою, що надає можливість бути учасником відповідних 

правовідносин та юридично закріпити можливість мати загальні для всіх 

учасників кримінального провадження певні процесуальні права та 

обов’язки. При цьому, коли така особа стає учасником індивідуально–

визначених правовідносин і фактично реалізує свої юридично надані 

можливості у межах певної галузі права, вона використовує свій правовий 

статус як певний учасник правовідносин.  

З позиції М. І. Матузова, окремо слід виділити індивідуальний статус, 

який вказує на те, як саме права та обов’язки особистості фактично 

реалізуються і використовуються на даний момент [62, с.61]. Таким чином, 

правовий статус учасника кримінального провадження є неможливим без 

наділення його правом мати й реалізовувати передбачені законом 

кримінальні процесуальні права та обов’язки, і тому він наділений 

правосуб’єктністю. Будь–який громадянин (особа) володіє загальним 

правовим статусом, тобто конституційними правами, свободами і 
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обов’язками. В свою чергу кримінальний процесуальний (галузевий) статус 

надає йому можливість реалізовувати конституційні права, свободи і 

набувати обов’язки, але вже у сфері кримінальних процесуальних відносин. 

Залежно від функцій, які виконує у кримінальному провадженні той чи 

інший учасник, він набуває конкретні права та обов’язки, притаманні лише 

йому. Тож має місце одиничний вид статусу. У всіх вказаних та інших 

перетвореннях правовий статус особи зазнає трансформації як його 

структурний елемент лише за рахунок правосуб’єктності (правоздатності і 

дієздатності), оскільки вносяться досить різні вимоги до суб’єкта права 

взагалі і суб’єкта конкретних правовідносин в окремій галузі права. Залежно 

від виду правового статусу до особи висуваються певні вимоги, яким 

повинна відповідати людина, щоб набути права та виконувати обов’язки у 

конкретній сфері правовідносин. Відтак особа бере участь у правовідносинах 

у межах своєї правосуб’єктності. 

У правовій теорії та практичній діяльності розрізняють три основні 

види правоздатності : загальну, галузеву, спеціальну. У питанні, що 

досліджується, мова йде про визначення галузевої правоздатності, а саме 

кримінальної процесуальної, що випливає з предмета дослідження. 

За визначенням О. В. Зайчука та Н. М. Оніщенка, галузева 

правоздатність це юридична здатність особи бути суб’єктом тієї чи іншої 

галузі права [63, с. 442]. У ході дискусії щодо надання сутності кримінальної 

процесуальної правоздатності, Ю. В. Александров визначає, що слід 

виходити з того, що норми й правові інститути кримінального процесу 

зумовлені кримінальним правом, тобто кримінальний процес є формою 

реалізації матеріального права, у якій відображається зміст кримінального 

права [64, с. 12], що ми підтримуємо. Із цього випливає, що певний 

потенційний суб’єктний склад кримінальних процесуальних правовідносин 

формується ще при виникненні кримінально–правових відносин.  

При цьому необхідно зазначити, що процесуальний статус 

неповнолітньої особи, яка приймає участь в кримінальному провадженні, 
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можна розглядати з двох сторін. З однієї сторони він ґрунтується на 

визначеному в чинному кримінальному процесуальному законодавстві 

України загальному процесуальному статусі повнолітньої особи, а з іншої – 

містить низку додаткових гарантій, які розповсюджуються тільки на 

неповнолітніх, що й визначає особливості їх процесуального статусу. 

Вважаємо за необхідне підкреслити, що повідомлення про підозру, якщо така 

процесуальна дія повністю відповідають вимогам закону, є одним із 

елементів кримінальних процесуальних гарантій забезпечення прав, свобод 

та законних інтересів неповнолітньої особи. 

Загалом процесуальний інститут підозрюваного уявляє собою 

складний правовий механізм, стосовно якого протягом тривалого часу не 

вщухають дискусії. Виходячи із загально визначеного поняття інституту 

підозрюваного, Л. В. Франк вважав, що підозра це думка слідчого про 

взаємовідношення, взаємозв’язок та відповідність між відомими обставинами 

кримінального провадження і певною особою, яке засновано на достовірних 

фактах, положеннях і висновках, а також на неперевірених ще даних, що 

викривають цю особу у вчиненні кримінального правопорушення, з тим або 

іншим ступенем вірогідності [65, с. 64].  

В той же час, Л. М. Карнєєва визначила підозру за трьома значеннями: 

1) як психологічну характеристику стану свідомості слідчого, яка визначає 

його суб’єктивне відношення щодо досліджуваного їм факту; 2) як 

криміналістичне поняття, що вживається при виборі підстав для виконання 

завдань досудового розслідування та для побудові версій; 3) як процесуальну 

категорію [66, с. 61].  

У ході дискусії з цього питання О. В. Капліна звертає увагу на 

багатозначність поняття «підозра». На її думку, під поняттям «підозра» 

можна вважати процесуальний документ – «повідомлення про підозру», який 

складається та вручається особі відповідно до положень чинного КПК 

України. Крім того, ним може позначатися інститут кримінального процесу, 

який становить відособлену групу правових положень, що регулюють 
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однорідні кримінальні процесуальні відносини, що виникають у зв’язку 

притягненням особи до кримінальної відповідальності, складанням і 

врученням особі повідомлення про підозру та одночасним наданням 

підозрюваному можливості захищати свої права та законні інтереси            

[67, с 239], що ми підтримуємо.  

Разом з тим необхідно зазначити, що набуття неповнолітньою особою 

процесуального статусу підозрюваного жодним чином не відрізняється від 

процесуальної процедури для повнолітньої особи. Тобто, неповнолітній стає 

підозрюваним з моменту повідомлення йому про підозру, при цьому існують 

розбіжності за обсягом процесуального статусу неповнолітнього щодо 

повнолітнього підозрюваного, які виступають як обмеження процесуальних 

можливостей. Окремі процесуальні права, а у деяких випадках і обов’язки, на 

відміну від повнолітнього підозрюваного, не можуть належати та 

реалізовуватися неповнолітнім самостійно.  

Важливою частиною системи правових засобів, що компенсують 

тимчасове обмеження кримінального процесуального статусу 

неповнолітнього підозрюваного є положення щодо залучення додаткових 

учасників та запровадженням підсилюючих державно–правових гарантій 

захисту його прав і законних інтересів неповнолітніх. Так, із самого початку 

проведення досудового розслідування участь захисника (ст. 52 КПК 

України), законного представника (ст. 44 КПК України) є обов’язковою що 

дозволяє корелювати обов’язок слідчого, прокурора проінформувати 

зазначених осіб про сутність і характер підозри. Таке інформування 

здійснюється шляхом вручення письмового повідомлення про підозру або 

надання копії обвинувального акту через батьків або інших законних 

представників неповнолітнього підозрюваного (ч. 1 ст. 489 КПК України). 

Крім цього, пам’ятка про процесуальні права та обов’язки вручається як 

неповнолітньому підозрюваному, так і законному представнику після 

прийняття рішення про його залучення до участі в кримінальному 

провадженні.  
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Затримання та тримання під вартою можуть бути застосовані лише до 

тих неповнолітніх, які підозрюються у вчиненні тільки тяжких і особливо 

тяжких злочинів, і за умови, якщо прокурор доведе, що обставини є 

достатніми для переконання, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів 

не може запобігти доведеним під час розгляду ризику чи ризикам (це новела 

передбачена ч. 3 ст. 176, ч. 2 ст. 492 КПК України).  

Додатковим процесуальним правом і гарантією захисту 

неповнолітнього підозрюваного є право клопотати про усунення законного 

представника, у разі, якщо дії чи інтереси законного представника суперечать 

інтересам неповнолітньої особи, яку він представляє (ч. 3 ст. 488 КПК 

України). При цьому, слід зазначити, що малолітня особа не може мати 

статус підозрюваного, оскільки на час вчинення кримінального 

правопорушення не досягла віку кримінальної відповідальності. Проте така 

особа стає учасником кримінального процесу, тому що згідно КПК України 

по факту вчиненого кримінального правопорушення досудове розслідування 

проводиться в повному обсязі, що регламентовано положеннями § 2 Глави 38 

КПК України «Застосування примусових заходів виховного характеру до 

неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності». 

Таким чином, на нашу думку, слід вважати що кожна особа має право 

брати участь в кримінальному провадженні за певних обставин. Проте, яким 

саме чином особа реалізовуватиме таке право (самостійно або через 

законного представника), залежить від наявності у неї кримінальної 

процесуальної дієздатності. 

Дієздатність являє собою встановлену законом здатність особи, тобто 

учасника правовідносин своїми безпосередніми діями набувати і здійснювати 

суб’єктивні права та юридичні обов’язки [63, с. 442]. Надаючи 

характеристику цьому поняттю, В. Т. Томін слушно наголошував на тому, 

що передумовою ефективної діяльності підозрюваного, обвинуваченого 

повинна бути його кримінальна процесуальна дієздатність, яка є складною 

правовою категорією, та яка виражає «право на дію» [68, с. 104]. 
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На відміну від інших галузей права (цивільного та цивільного 

процесуального права), у кримінальному процесі низка аспектів названого 

правового інституту не набули належної теоретичної розробки, наукового 

обґрунтування та послідовного законодавчого врегулювання [69, с. 51]. 

Якщо звернутися до цивільного законодавства України, то в ньому 

дійсно за дитиною, яка не досягла 14–річного віку, визнається досить 

обмежена дієздатність і відносно неї не визнається деліктоздатність. 

Однак погодитися з думкою про повну недієздатність неповнолітніх 

(малолітніх) не можна, оскільки їх дієздатність (хоч і невелика за 

обсягом) відображена в праві, наприклад самостійно вчиняти дрібні 

побутові правочини (п. 1 ст. 1 ст. 31 ЦК України) [38]. Крім цього, 

здатність неповнолітніх самостійно, зокрема шляхом особистих і певних 

дій здійснювати і реалізовувати свої права знаходить відображення і в 

сімейному законодавстві України. Так, відповідно до ст. 152 Сімейного 

кодексу України при порушені прав, свобод і законних  інтересів дитина 

має право звернутися за захистом до органу опіки та піклування, інших 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 

громадських організацій, а якщо вона вже досягла віку 14 років, то 

безпосередньо й до суду [39].  

Таким чином, певна частина неповнолітніх, згідно галузевого 

законодавства (цивільного та сімейного), наділяється частковою 

дієздатністю, що не суперечить загальній концепції права [70, с. 94]. У теорії 

кримінального процесу окремими ученими висловлюється зовсім 

протилежна думка, згідно з якою процесуальна дієздатність не залежить від 

віку [71, с. 96; 72, с. 9, 14–15]. Як вважає С. Б. Мартиненко, наявність у 

неповнолітнього часткової кримінальної процесуальної дієздатності не 

пов’язано з віком, а повинно бути визначено в залежності від фактичного 

досягнутого їм рівня психофізіологічного розвитку, необхідного і 

достатнього для свідомої участі в слідчих діях. При цьому, в кримінальному 

процесі повинна діяти презумпція часткової дієздатності неповнолітніх, яка 
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підлягає спростуванню при встановленні даних про недосягнення 

неповнолітнім вказаного рівня розвитку [72, с. 9]. 

На думку К. Є. Ігошева та Г. М. Міньковського, які посилаються на 

результати дослідження психологів, сучасні підлітки у віці з 11 – 13 років 

уже достатньо розуміють зміст низки кримінальних і процесуальних заборон 

[19, с. 399], що ми підтримуємо та можемо додати, оскільки, зокрема із 

залученням також й працівників поліції та інших правоохоронних органів 

вже з шкільного віку з ними проводиться комплекс профілактичних заходів.  

Спроба визначення дієздатності в кримінальному процесі України 

була проведена В. І. Галаганом та О. М. Калачової, і критеріями для цього 

ними обрані основи цивільної дієздатності. Це розподіл зокрема виглядає так 

:  особа віком до 14 років повинна вважатися такою, що не має кримінальної 

процесуальної дієздатності. Тож межі правосуб’єктності такої особи звужені 

через відсутність у неї вказаної дієздатності. У такому разі при проведенні 

всіх слідчих дій обов’язково передбачена участь осіб, які повинні 

представляти її інтереси (вимоги положень ст.ст. 226, 227 КПК України); 

особа віком від 14 до 18 років повинна мати неповну кримінальну 

процесуальну дієздатність, що припускає участь представника по її 

клопотанню за рішенням слідчого чи суду; з 18 років особа повинна мати 

повну кримінальну процесуальну дієздатність [73, с. 65], що ми підтримуємо. 

Питання про визначення віку дієздатності неповнолітніх 

підозрюваних у кримінальному проваджені, ми вважаємо, повинно бути 

тісно пов’язано із поняттями :  шкода, відшкодування (компенсація) шкоди 

та цивільний позов. 

Як вказують О. П. Кучинська та М. І. Гошовський, шкода – це 

об’єктивна категорія, яка являє собою ті зміни, що настали в майновому, 

фізичному, психічному, моральному стані особи внаслідок вчинення 

злочину. Шкода, заподіяна злочином, і шкода, що є підставою для визнання 

особи потерпілою, має об’єктивний характер і тому вона включається до 

об’єктивної сторони злочину. Цей об’єктивний характер проявляється і в 
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тому, що шкода, будучи заподіяна певній особі, існує незалежно від будь–

якої думки особи, в тому числі й думки конкретної особи [74, с. 17].  

В той же час, необхідно зазначити, що у юридичній літературі немає 

однозначного розуміння цивільного позову в кримінальному процесі. Існує 

декілька точок зору щодо такого поняття :   

1) позов у кримінальному процесі – це вимога особи, яка зазнала 

шкоди від злочину, до підозрюваного, обвинуваченого чи осіб, які несуть 

матеріальну відповідальність за його дії, про відшкодування цієї шкоди, 

пред’явлена органам, які ведуть кримінальний процес, і вирішена судом 

разом з кримінальною справою (сьогодні провадженням) [75, с. 33; 76, с. 30];  

2) позов – це акт вираження волевиявлення особи, який містить 

вимогу до суду про захист порушеного суб’єктивного права [77, с. 9];  

3) позов – це діяльність, спрямована на виникнення процесуальних 

відносин і виражена завжди в процесуальній формі [78, с. 52];  

4) позов має дві сторони :  матеріально–правову, під якою розуміється 

претензія позивача до відповідача, яка складає предмет позову і ґрунтується 

на матеріальному праві, та процесуальну, яка характеризує форму і 

процесуальний порядок реалізації цієї претензії [79, с. 3]. 

Найбільш правильною та науково обґрунтованою визначається думка 

про те, що позов є поєднанням матеріально–правової та процесуальної 

сторони. Ми вважаємо, що матеріально–правова вимога про відшкодування 

шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, не називатиметься 

позовом, якщо вона, хоч і адресована відповідачу, але не буде подана до 

органу досудового розслідування, прокурору чи суду для прийняття та 

приєднання її до провадження, розгляду та вирішення по суті. Процесуальна 

сторона позову, яка не підтверджена матеріально–правовою вимогою 

позивача, також не буде визнана позовом у повній мірі, тому що жоден 

орган, який веде досудове розслідування, чи суд не прийме до свого 

провадження такий позов, аргументуючи відсутністю вимоги, яка може бути 

розглянута і вирішена по суті. В ході дискусії з цих питань слід погодитися з 
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думкою І. А. Жеруоліса, який зазначає, що позов це єдине процесуальне 

явище, яке є способом (формою) захисту матеріального права, але з явно 

вираженим матеріальним змістом [80, с. 18]. Крім того, зауважимо, що на 

відміну від цивільного процесу, в якому є розмежування понять «позов» та 

«позовна заява» [81, с. 179], у кримінальному процесі насамперед з 

процесуальної точки зору, це тотожні поняття. 

Цивільний позов у кримінальному процесі це вимога правового 

характеру про відшкодування збитків, завданих фізичній або юридичній 

особі у результаті вчинення злочину, що вирішується одночасно з розглядом 

кримінального провадження по суті. До суттєвих переваг зазначеного 

правового інституту В. І. Галаган та О. М. Калачова відносять такі 

положення :  позивач звільняється від сплати державного мита; підставою 

для цивільного позову є встановлені обставини події злочину, що звільняє 

позивача від необхідності їх доказування; розмір шкоди входить до предмету 

доказування в кримінальному провадженні й визначається в процесі 

досудового слідства незалежно від заявленого позову; виключається 

можливість дублювання розгляду провадження в кримінальному і 

цивільному процесі [73, с. 90]. На нашу думку, до цього слід добавити й те, 

що таке положення чинного КПК України увільняє особу від додаткового 

звернення до суду з одних і тих питань. 

До розгляду цивільного позову разом з матеріалами кримінального 

провадження необхідна сукупність умов: роз’яснення особі її процесуальних 

прав; наявність заяви потерпілого; дієздатність заявника; додержання 

встановлених строків позовної давності; пред’явлення позову під час 

кримінального провадження до початку судового розгляду; відсутність 

судового рішення, яке набрало законної сили, винесеного до спору між тими 

самими сторонами про той же самий предмет і за тими ж самими підставами. 

Відповідно до положень ч. 1 ст. 62 чинного КПК України цивільним 

відповідачем у кримінальному провадженні може бути фізична або юридична 

особа, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану 
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злочинними діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого або 

неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, та до якої 

пред’явлено цивільний позов у порядку, передбаченому КПК України.  

У порівнянні з попереднім КПК України 1960 р., у чинному КПК 

України законодавець розширив коло осіб, які можуть бути цивільними 

відповідачами, додавши до їх переліку осіб, які несуть цивільну 

відповідальність за шкоду, завдану діяннями неосудної особи. Наразі, як 

визначає О. Бортман, цивільний позов може бути пред’явлений також у 

справах про застосування примусових заходів медичного характеру для 

відшкодування шкоди, завданої суспільно небезпечними діяннями неосудної 

особи [82, с. 14]. Проте при проведені системного дослідження положень 

чинного КПК України ми дійшли до висновку, що законодавцем не було 

передбачено можливості пред’явлення цивільного позову та, відповідно, 

відшкодування шкоди, завданої суспільно небезпечним діянням, вчиненим 

неповнолітніми у віці від 11 років до віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність (14 або 16 років). Так, положення ч. 1 ст. 498 

КПК України передбачає, що кримінальне провадження щодо застосування 

примусових заходів виховного характеру здійснюється внаслідок вчинення 

особою, яка після досягнення 11–річного віку до досягнення віку, з якого 

може наставати кримінальна відповідальність, суспільно небезпечного 

діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про 

кримінальну відповідальність. За змістом ч. 2 ст. 128 КПК України цивільний 

позов може бути пред’явлено до підозрюваного, обвинуваченого або до 

фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність 

за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної 

особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Отже, із наведених 

положень чинного КПК України вбачається, що цивільний позов може бути 

пред’явлений в кримінальних провадженнях щодо застосування примусових 

заходів виховного характеру лише стосовно осіб, які вже досягли віку, з 

якого настає кримінальна відповідальність. Пояснюється це тим, що такі 
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особи (віком від 14 до 16 років) можуть бути підозрюваними, 

обвинуваченими в певній категорії кримінальних проваджень, тобто вони є 

суб’єктами злочину. Натомість, вважаємо доцільним зазначити, що 

можливість пред’явлення цивільного позову в кримінальних провадженнях 

щодо застосування примусових заходів виховного характеру стосовно 

малолітніх осіб, які не досягли віку, з якого настає кримінальна 

відповідальність (від 11 років до 14, 16 років), взагалі не передбачена 

законодавцем. Водночас, у положеннях ст.ст. 1178, 1179, 1180, 1181 ЦК 

України зазначено, що шкода, яка завдана малолітньою особою (яка не 

досягла 14 років), відшкодовується її батьками (усиновлювачами), опікуном 

чи іншою фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання 

малолітньої особи; закладом охорони здоров’я, іншим закладом або особою, 

що зобов’язані здійснювати нагляд за малолітньою особою або які за законом 

здійснюють щодо малолітньої особи функції опікуна. Неповнолітня особа (у 

віці від 14 до 18 років) відповідає за завдану нею шкоду самостійно на 

загальних підставах. У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, 

достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода 

відшкодовується у частці, якої не вистачає, або в повному обсязі – її 

батьками (усиновлювачами) або піклувальником. Якщо неповнолітня особа, 

на час заподіяння шкоди, перебувала у закладі, який за законом здійснює 

щодо неї функції піклувальника, цей заклад зобов’язаний відшкодувати 

завдану шкоду [38]. Тобто, незважаючи на те, що кримінальним 

процесуальним законом передбачено застосування до неповнолітніх осіб від 

11 років до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність, примусових заходів виховного характеру, законодавець з 

невідомих причин не передбачив можливості пред’явлення цивільного 

позову в кримінальному провадженні до тих осіб, які повинні нести цивільну 

відповідальність за діяння даної категорії неповнолітніх. 

Таким чином, враховуючи вказану прогалину вважаємо за доцільне 

внести зміни до положень ст. І 62 «Цивільний відповідач» КПК України та 
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додатково включити до переліку осіб, які можуть бути цивільними 

відповідачами тих осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за 

шкоду, завдану суспільно небезпечними діяннями неповнолітніх осіб, що 

передбачено положеннями статей 1178, 1179, 1180, 1181 Цивільного кодексу 

України, зокрема, батьками (усиновлювачами), піклувальниками або іншою 

фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої 

(неповнолітньої) особи, яке повинне усунути вказану прогалину.  

За результатами дослідження можна зазначити, що залучення 

неповнолітнього до участі в кримінальному проваджені не може бути 

здійснено у тих самих межах як і повнолітньої особи. У цьому сенсі слід 

відмітити твердження Л. Ф. Обухова, який вказує, що ця категорія осіб 

об’єктивно не включена до активної життєдіяльності поряд з дорослими, 

оскільки їй доступний обмежений набір видів і форм діяльності, а саме 

поняття «дитинство» пов’язується не з біологічним станом незрілості, а з 

певними соціальним статусом, колом прав та обов’язків, притаманним цьому 

періоду життя [83, с. 9], що ми підтримуємо. Тобто, соціальний чинник 

характеризує ступінь соціалізації особи, можливість залучення до певних 

суспільних відносин, здатність її приймати участь у певних діях тощо. 

Відповідно, право реагує на цю особливість визначенням можливості 

залучення неповнолітнього до участі в правовідносинах, у тому числі й 

кримінально процесуальних. З цього приводу С. М. Зеленський, звертав 

увагу, що головним критерієм, який визначає можливість участі 

неповнолітнього в кримінальному провадженні, є його здатність правильно 

сприймати обставини, факти реальної дійсності (не тільки тих, що 

стосуються події злочину, а й тих, що відносяться до порядку судочинства) і 

давати показання по суті справи [84, с. 6].  

У зв’язку з вказаним, існує певна прямо пропорційна залежність між 

ступенем соціалізації неповнолітнього (його розвитком, обумовленим, як 

правило, віком неповнолітнього) та можливістю, у разі необхідності його 

участі в кримінальному судочинстві. Це пояснюється усталеними поглядами, 



44 
 

що існують в суспільстві, і які підтверджені типовою соціальною практикою, 

стосовно встановлення вікових меж неповнолітнього, коли він може бути 

суб’єктом кримінальних та кримінальних процесуальних відносин, і 

відповідних форм, методів і положень поводження з ним в межах 

кримінального провадження.  

Тобто, можна підтвердити про наявність соціальних передумов 

виокремлення особливого провадження, яке за характером свого здійснення 

повинно бути наближено до можливості його сприйняття неповнолітнім 

(дитиною) та здійснено у прийнятних формах до виконання неповнолітнім. 

Вважаємо, що підтвердженням цього якраз і є новели положень глави 38 

«Кримінальне провадження щодо неповнолітнього» чинного КПК України.  

Ми звертали увагу на те, що наявність істотних та таких, що 

обов’язково повинні бути враховані при визначенні процесуального статусу 

особливостей неповнолітніх, є такі, що перш за все пов’язані з їх станом 

психологічного та фізіологічного розвитку. До них, насамперед, відносяться :  

незавершеність процесу формування рис та властивостей особистості цієї 

категорії осіб, адже особистість неповнолітнього не є усталеним явищем, що 

завершило своє формування. Так, Н. В. Малиш звертає увагу, що в процесі 

формування особистості неповнолітніх правопорушників відбуваються 

перекручування в сферах самопізнання, самовідношення й саморегуляції, що 

детермінують їх девіантне поводження [85, с. 16–17]. Підтримуючи цю 

наукову позицію, Р. П. Чича додає, що визначальну роль у виокремленні 

неповнолітніх в особливу групу осіб, що можуть бути притягненими до 

кримінальної відповідальності, відіграють особливості їх психіки та 

інтелектуального рівня розвитку [86, с. 71].  

За результатами дослідження з цього питання Н. В. Греса робить 

висновки про те, що : 49,4% неповнолітніх злочинців частково усвідомлюють 

свою вину; 29,9% зовсім не усвідомлюють і тільки 20% неповнолітніх 

повністю усвідомлює свою вину щодо вчиненого злочину. Все це пов’язано з 

тим, що процес усвідомлення вини неповнолітніми злочинцями ускладнює 
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недостатнє оволодіння ними своїх емоцій, погане розуміння і прогнозування 

своєї поведінки та поведінки інших людей, недостатній розвиток емоційно–

оціночного компоненту правосвідомості [87, с. 16–17]. При цьому, 

О.В. Ярош зазначає, що в більшості випадків поведінка підлітків формується 

під впливом ряду факторів :  а) об’єктивних (соціальних) – сім’я, учбовий 

колектив, школа, засоби масової інформації, дворові компанії (на нашу 

думку, до цього поняття слід додати засвоєння і використання в своїй 

поведінці неповнолітніми субкультури раніше засуджених), спортивно–

розважальні, комп’ютерні ігри; б) суб’єктивних (психологічних) 

темперамент, характер, рівень інтелекту комунікативність, емоційно–вольова 

сфера [88, с. 8].  

Виходячи з цього, суб’єктивні особливості психологічного та 

фізіологічного розвитку неповнолітніх повинні знаходити своє нормативне 

відображення, у тому числі й при регламентації кримінального провадження 

щодо неповнолітніх. Вважаємо, що на цей час у найбільш узагальненому 

вигляді проявом цього є норми, що зазначені у ст.ст. 19, 20, 21 КК України та 

положеннях глави 38 КПК України. Тобто закріплення особливостей участі 

неповнолітніх у кримінальних, кримінально процесуальних та кримінально–

виконавчих правовідносинах як певної диференціації правового регулювання 

в межах цих галузей права, є усталеною тенденцією дії механізму правового 

регулювання. Зокрема у кримінальному судочинстві це проявляється в формі 

становлення, розвитку та удосконалення особливого кримінального 

провадження щодо неповнолітніх. Адже, як відомо, правові норми, що 

регулюють суспільні відносини за участю неповнолітніх, забезпечують їх 

додатковий захист, ґрунтуючись на засадах правового протекціонізму (у 

позитивному сенсі), позитивної дискримінації, державної опіки, і у цій якості 

виступають як прояв охоронного режиму, забезпечуючи їм підвищену увагу 

щодо захисту прав, свобод та законних інтересів.  

У зв’язку з цим у Конституції України та чинному КПК України 

законодавець встановив особливі гарантії захисту і реалізації прав та 
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законних інтересів неповнолітніх підозрюваних (обвинувачених), що 

закріплено у правових нормах, а саме:   

1) обов’язкову участь захисника (ч. 1 ст. 52 КПК України); 

2) обов’язкову участь законного представника (ч. 1 ст. 44, ст. 488 КПК 

України);  

3) особливості (вимоги) щодо проведення допиту неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого (ст. 490 КПК України); 

4) врахування віку і життєвих обставин при застосуванні до 

неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу (ст. 492 

КПК України) умови виховання та інші особливості, що притаманні тільки у 

кримінальному провадженню щодо неповнолітніх. 

За дослідженням, новелою чинного КПК України, зокрема у 

положеннях ч. 2 ст. 484, є закріплення процесуальної норми відносно 

особливостей проведення кримінального провадження щодо неповнолітньої 

особи, у тому числі при випадках, коли кримінальне провадження 

здійснюється щодо декількох осіб і хоча б одна з яких є неповнолітньою, то 

воно здійснюється тим слідчим, який спеціально уповноважений керівником 

органу досудового розслідування на здійснення досудових розслідувань 

щодо неповнолітніх, тобто процесуально закріплено спеціалізацію слідчих з 

цих питань [51]. Так, згідно вивчення 517 кримінальних проваджень в ході 

дослідження встановлено, що спеціальними наказами в підрозділах 

досудового розслідування закріплено понад 50 % слідчих, які в разі потреби 

мають розслідувати кримінальні провадження щодо неповнолітніх. 

Крім цього чинний КПК України закріплює чітку спеціалізацію також 

й у судових інстанціях. Слід зазначити, що судове провадження стосовно 

неповнолітньої особи та щодо декількох осіб, у якому хоча б одна з яких, є 

неповнолітньою, здійснюється відповідно до положень ч. 10 ст. 31 КПК 

України виключно суддями, що обираються з числа суддів цього суду 

зборами суддів у порядку передбаченому положеннями ст. 18 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 р. на здійснення 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran583#n583
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
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кримінального провадження щодо неповнолітніх [89]. При цьому, у ч. 6               

ст. 18 зазначеного Закону України, закріплено певні критерії до судді, 

уповноваженого здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, 

зокрема :  стаж роботи суддею повинен становити не менше десяти років; 

мати досвід здійснення кримінального провадження в суді і високі морально–

ділові та професійні якості. Однак, у Законі вказані умови на випадок 

відсутності в суді суддів з необхідним стажем роботи суддею, згідно якого в 

таких випадках уповноважений суддя розглядати в суді кримінальне 

провадження щодо неповнолітніх, обирається з числа суддів, які мають 

найбільший стаж роботи на посаді судді, що є суттєвим у правозастосовній 

діяльності. 

Однак, на відміну від зазначених вище вимог щодо критеріїв до судів, 

які уповноважені здійснювати кримінальне провадження щодо 

неповнолітніх, законодавець не висунув жодної вимоги до професійних 

особистих якостей слідчих. На нашу думку, слідчий який спеціально 

уповноважений на здійснення досудового розслідування щодо неповнолітніх, 

повинен мати :  необхідний рівень педагогічних і психологічних знань, стаж 

роботи в органах досудового розслідування не менш 3–х років або певний 

досвід роботи у підрозділах поліції чи інших правоохоронних органів 

пов’язаних із запобіганням і протидією злочинів серед дітей і неповнолітніх і 

підвищувати кваліфікацію. У разі відсутності зазначених знань або досвіду 

роботи, ми вважаємо, що слідчий, перш ніж приступити до проведення 

досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх, повинен пройти курси підвищення кваліфікації, під час яких 

вивчити основи загальної педагогіки та вікової психології й особливості 

проведення досудового розслідування в якому беруть участь неповнолітні.  

Слід зазначити, що наявність у слідчого основ педагогічних і 

психологічних знань не надає можливості ігнорувати вимоги положень ч. 1 

ст. 491 КПК України щодо присутності педагога або психолога при проведені 

допиту або інших слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітнього 
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підозрюваного, як на те наголошує С. С. Пієв. Так, на його думку, у випадку, 

якщо слідчий, який спеціально уповноважений на здійснення досудового 

розслідування щодо неповнолітніх має вищу педагогічну або психологічну 

освіту, то участь педагога чи, відповідно, психолога не є обов’язковою       

[90, с. 143]. З таким висновком ми не можемо погодитися. По–перше, при 

проведенні слідчих (розшукових) дій слідчий є посадовою особою, яка керує 

цим процесом, а тому зацікавлена в позитивному результаті, а ігнорування 

цих вимог може призвести до деяких негативних явищ, зокрема до 

зловживань і негативного психологічного впливу на неповнолітнього та ін. 

Згідно наукової позиції Є. Д. Лук’янчикова в даному випадку саме слідчий 

поліції вирішує питання залучення відповідного фахівця з метою створення 

відповідного психологічного контакту, який би унеможливив негативний 

психологічний вплив на неповнолітнього не тільки ним, але й іншими 

учасниками кримінального провадження [91, с. 570], що ми підтримуємо.  

По–друге, як слушно вважав Н. Ш. Сафіна, педагог, психолог під час 

проведення  будь–якої слідчої (розшукової) дії із неповнолітнім, зокрема 

допиту, виконує виховну й превентивну роль, тобто він повинен бути 

помічником слідчого у встановленні належного морально–психологічного 

контакту з неповнолітнім, у зв’язку з тим, що він є спеціалістом, який має 

спеціальні знання в галузі дитячої та юнацької психології, а також вікової 

педагогіки. Крім цього, педагог, психолог може сприяти слідчому, прокурору 

у забезпеченні та реалізації прав та законних інтересів неповнолітнього в 

повному обсязі [92, с. 39], що ми підтримуємо. В той же час, слід зазначити, 

що вирішення проблеми щодо участі педагога або психолога під час 

кримінального провадження ускладнюється й тим, що у кримінальному 

процесуальному законі не має чіткої регламентації при цьому їх 

процесуальних прав та обов’язків. Наприклад, не зрозуміло ким саме 

виступає педагог або психолог у кримінальних процесуальних відносинах. 

По–третє, як слушно зауважують,  в ході дискусії з цих питань С. А. Шейфер 

та В. О. Лазарєва, педагог, психолог у кримінальному провадженні 
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здійснюють складну функцію, при якій поєднуються обов’язки спеціаліста, 

захисника та понятого [93, с. 79–80], що ми підтримуємо. Ці зауваження, 

підтримує й В. Я. Рибальська, яка підкреслює, що педагог, психолог або 

лікар бере участь у допиті не лише з метою надання допомоги особі, яку 

допитують щодо встановлення контакту із неповнолітнім, а й як гарант 

правильного професіонального проведення допиту та забезпечення законних 

прав допитуваної особи, зокрема неповнолітнього підозрюваного[94, с. 85]. 

У коментарі до положень ст. 227 чинного КПК України стосовно 

кваліфікаційних ознак вказується, що педагог повинен мати досвід зайняття у 

своїй практичній діяльності вихованням і навчанням малолітніх або 

неповнолітніх такого ж віку, що й дитина, яка бере участь у слідчій 

(розшуковій) дії. За дослідженням встановлено, що стосовно малолітніх 

поняття «педагог» включає також і вихователів, що працюють у дитячих 

дошкільних установах. Психолог має бути фахівцем та працювати у галузі 

дитячої і юнацької психології. Завдання педагога та психолога полягає у 

наданні допомоги слідчому. Наприклад, встановити психологічний контакт із 

неповнолітнім, обрати правильну тактику проведення тієї чи іншої слідчої 

(розшукової) дії, правильно сформулювати, якщо це необхідно, запитання 

для проведення тих чи інших слідчих (розшукових) дій з урахуванням 

дитячої психіки і психології. Для цього педагог або психолог може бути 

ознайомлений із деякими обставинами кримінального провадження, даними 

про особу неповнолітнього, про його ставлення до інших учасників 

кримінального провадження, про подію і обставини вчинення кримінального 

правопорушення та ін. При необхідних випадках, що потребують доцільності 

участі лікаря при проведенні слідчої (розшукової) дії з малолітнім або 

неповнолітнім, слід розуміти випадки, коли є дані про психічне 

захворювання, хворобливий стан, розумову відсталість дитини, інші певні 

вади та інше. 

Таким чином, слід зробити висновок про те, що під час досудового 

розслідування для проведення слідчих (розшукових) дій за участю 
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неповнолітнього підозрюваного, слідчий повинен задіяти особу, яка має як 

спеціальні знання в галузі педагогіки та психології, так і відповідний стаж та 

досвід роботи з неповнолітніми того ж віку, що й неповнолітній 

підозрюваний, який приймає участь у проведенні конкретної слідчої 

(розшукової) дії. До того ж необхідно зазначити, що наявність педагогічної 

або психологічної освіти у слідчого, не повинно бути перешкодою до 

залучення педагога або психолога до проведення слідчих (розшукових) дій, 

що по перше за все повинно слугувати йому допомогою при плануванні та 

успішному проведені досудового розслідування щодо такої категорії осіб.  

Водночас, як слушно наголошує І. В. Пилипенко, що серед 

процесуальних керівників досудового розслідування, тобто працівників 

прокуратури, по дослідженій категорії проваджень, також повинні 

призначатися посадові особи, які спеціалізуються на розслідуванні 

злочинності серед неповнолітніх. Це можуть бути працівники, на яких 

покладено безпосереднє виконання обов’язків щодо захисту прав, свобод і 

законних інтересів дітей [95, с. 113], що ми підтримуємо. Слід також 

наголосити, що наказом Генеральної прокуратури  України від 06.12.2014 р. 

№ 16 гн «Про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав 

і свобод дітей» безпосереднє виконання обов’язків по такій категорії 

кримінальних проваджень покладено на досвідчених працівників [96]. На 

нашу думку, всі посадові особи, які проводять розслідування та здійснюють 

ти чи інші процесуальні дії і повноваження у кримінальному провадженні 

щодо неповнолітніх, повинні мати необхідні знання особливостей 

проведення такого виду кримінального провадження, з тим щоб, здійснювати 

процесуальні дії в порядку, який найменш порушує звичайний уклад життя 

неповнолітнього та відповідає його віковим і психологічним особливостям, 

вживати всіх можливих заходів, спрямованих на уникнення негативного 

впливу на таку особу.  

Таким чином, підсумовуючи вище викладене, зазначимо, що правове 

положення неповнолітнього підозрюваного як учасника кримінального 
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провадження при проведені досудового розслідування формується за рахунок 

зміни загального процесуального статусу повнолітнього учасника 

кримінальних процесуальних правовідносин, шляхом включення не тільки 

загальних процесуальних прав і обов’язків особи, а й додаткових 

(спеціальних), що відповідають можливостям його сприйняття, усвідомлення 

та реалізації. Усі гарантії прав, свобод і законних інтересів особи, зокрема й 

неповнолітньої, закріплено положеннями чинного Кримінального 

процесуального законодавства України, у тому числі й щодо неповнолітнього 

підозрюваного або неповнолітнього, який не досяг віку кримінальної 

відповідальності та за своїм цільовим призначенням мають або запобіжний, 

або ж відновлювальний характер.   

 

1.3. Міжнародні правові стандарти захисту неповнолітньої особи у 

кримінальному судочинстві 

 

У сучасному світі забезпечення прав і свобод дитини є частиною 

проблеми реалізації основоположних прав кожної людини як на 

міжнародному, так і на внутрішньодержавному рівні. Зумовлено це тим, що 

на сьогодні простежується чітка закономірність зростання рівня злочинності, 

яка зародилася і супроводжує людство впродовж усієї історії його розвитку. 

З розширенням суспільних відносин, галузей знань, досягнень науки та 

техніки зростають і навіть розширюються масштаби цього негативного 

явища. Унаслідок глобалізаційних світових процесів (економічних, 

політичних, правових та ін.), європейська спільнота починає розуміти 

необхідність вирішення питань загальної безпеки та окремих її напрямів. Не 

оминуло таке негативне явище й злочинів серед неповнолітніх, сучасний стан 

яких усе більше привертає увагу з боку міжнародного та європейського 

співтовариства. Наразі проблема захисту прав неповнолітніх у 

кримінальному судочинстві є актуальною не тільки в окремо взятій країні, 

оскільки набуває транснаціонального характеру. Насамперед, зумовлено це 
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тим, що рівень протидії злочинності в будь–якій країні в цілому, і зокрема 

серед неповнолітніх, є показником її правового розвитку та утвердження 

демократії. Сьогодні кожна неповнолітня особа повинна відчувати 

захищеність і впевненість у захисті своїх прав, свобод і законних інтересів.  

Як зазначено в юридичній літературі, майже для всіх сучасних 

розвинених зарубіжних країн характерними є негативні як кількісні, так і 

якісні зміни рівня (у бік збільшення) структури та динаміки злочинності. Все 

це не може не турбувати світову спільноту та європейські країни, для яких 

проблема протидії злочинності завжди стоїть на першому місці [97, с. 112]. 

Не виключенням є й Україна, адже криміногенна ситуація в нашій державі 

залишається стабільно напруженою та поступово ускладнюється через низку 

взаємопов’язаних зовнішніх і внутрішніх чинників, а також впливу 

політичного, військового, економічного, соціального та правового характеру. 

Досліджуючи злочинність серед неповнолітніх в Україні в умовах 

економічної, політичної, соціальної та правової кризи, Ю. А. Абросімова 

дійшла висновку, що цей феномен пов’язано з суперечливими процесами 

життя держави, які відбуваються в цих сферах. Зокрема,  до нього 

відноситься :  неготовність державної влади в умовах світової економічної 

кризи вживати адекватних заходів щодо запобігання вадам в економіці; 

несвоєчасний вплив на високі показники бідності населення; прорахунки 

фінансових і банківських установ щодо забезпечення ефективного 

державного бюджету. Крім того, негативно впливають прорахунки у 

прогнозуванні, вивченні причин та умов, що сприяли вчиненню злочинам та 

її детермінації з одного боку, а з іншого – призводять до деформації відносин 

у різних сферах життя, впливають на суспільну свідомість підростаючого 

покоління [98, с. 101]. У проводження цієї наукової позиції, яку ми 

підтримуємо, слід додати, що такий нерозривний зв’язок між злочинністю та 

наведеними вище процесами можна спостерігати в усіх державах світу та 

упродовж різних історичних періодів. 
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В останні роки проблемним питанням, пов’язаним із здійсненням 

кримінального провадження щодо неповнолітніх, присвятили свої роботи 

А. Є. Голубов, О. В. Капліна, О. О. Кочура, О. П. Кучинська, 

Є.Д. Лук’янчиков, Д.Б. Сергєєва, М.Є. Шумило, Т.Г. Шевченко, В. Т. Нор, 

В. В. Романюк, О. Ю. Татаров, Т. Г. Фоміна, О. О. Юхно, Ю. П. Янович та ін. 

Однак, незважаючи на достатню систематизацію та обґрунтованість 

національного законодавства в частині захисту прав, свобод і законних 

інтересів неповнолітніх, значна кількість норм і принципів міжнародно–

правих актів залишається недостатньо розробленою, апробованою та 

імплементованими у національне законодавство України. Саме прогалини у 

сфері вивчення причин і умов злочинності серед неповнолітніх на сучасному 

етапі, висока її латентність, відсутність державної системи в її профілактиці, 

недоліки в реформуванні структурних підрозділів поліції та інших 

правоохоронних органів висувають нові проблеми що до належного 

забезпечення та ефективної реалізації прав, свобод і законних інтересів 

неповнолітніх у кримінальному провадженні. 

У наш час стан злочинності загалом, і зокрема серед неповнолітніх та 

молоді, розглядається як один із важливих критеріїв оцінювання ситуації в 

будь–якій країні світу. Згідно із статистичними даними, кількість злочинів, 

вчинених неповнолітніми, залишається значною, зокрема за останні 5 років 

їх зареєстровано 49530 і окремо 745 малолітніми, з яких 22463 (45,3 %) 

становлять тяжкі та особливо тяжкі злочини. Найбільш розповсюдженими є: 

крадіжки 30476 (61, 5%); грабежі 3990 (8%); незаконний обіг наркотичних 

засобів 2062 (4,1%), з яких 576 (27%) пов’язано з їх збутом; шахрайства 1415 

(2,8%), розбої 881 (1,8%). На нашу думку, в цьому питанні слід враховувати 

той факт, що психологічний стан неповнолітніх є особливо вразливим, а 

усвідомлення ними вчиненого кримінального правопорушення та правові 

його наслідки не завжди сприймаються однозначно й критично. У зв’язку з 

цим у сфері кримінального судочинства захист прав, свобод і законних 

інтересів неповнолітніх потребує підвищеної уваги як з боку держави, так і 
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міжнародного та європейського співтовариства. Важливість цього питання 

також зумовлено взятим Україною курсу на входження до європейської 

спільноти, узгодження національного законодавства та практики його 

застосування з вимогами міжнародно–правових актів, та практики 

Європейського суду з прав людини. Таким чином, виникає необхідність в 

комплексному дослідженні міжнародно–правових стандартів забезпечення і 

реалізації захисту прав неповнолітньої особи в кримінальному судочинстві, 

їх імплементацію у національне законодавство та напрацювання пропозицій 

щодо вдосконалення чинного законодавства з цих питань.  

Із вищенаведених положень вбачається, що однією з найголовніших 

вимог міжнародної спільноти є забезпечення прав, свобод та законних 

інтересів неповнолітніх осіб. Особливого значення це питання набуває в 

царині реформування кримінального процесуального законодавства, адже в 

силу певних причин захист прав, свобод та законних інтересів неповнолітніх, 

які вчинили злочин, додаткових правових гарантій. 

Вивчаючи проблеми застосування ювенальної юстиції, Є. Б. Мельникова 

зазначила, що ще у Римській імперії, а саме в Законі Дванадцяти таблиць, 

виділяли окрему ступінь спеціального впливу на неповнолітніх, які вчинили 

злочин, що обумовлювалося їх віком і відрізнялась від впливу на дорослих 

злочинців. У разі встановлення обставин, що свідчили про недостатнє 

розуміння неповнолітнім вчиненого діяння, він звільнявся від кримінальної 

відповідальності (покарання) [2, с. 29, 123]. 

Історично склалося так, що світові події кінця XIX – середини XX 

століття зумовили необхідність створення кардинально нової системи 

охорони правопорядку та захисту прав і свобод людини, яку на теперішній 

час прийнято називати міжнародною. Як зазначив В. Г. Уваров, пройшовши 

крізь події двох Світових війн, репресій, голодомору і військових конфліктів, 

людство поступово стало змінювати погляди щодо забезпечення гарантій 

миру в усьому світі. Починаючи з цього часу, головним орієнтиром 

подальшого розвитку суспільства стає людина, а її права, свободи та законні 
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інтереси основою розбудови державотворення [99, с. 8]. Дійсно, тогочасна 

масштабність смертності серед людей підштовхнула світову громадськість 

осмислити проблему незахищеності людей. 

До того ж, за дослідженням учених–істориків, Перша світова війна 

залишила мільйони дітей у надзвичайно важких умовах. У 1920 році 

Еглантайн Джебб, президент Фонду Порятунку Дітей та міжнародний 

Комітет Червоного Хреста вирішили створити Міжнародний Союз 

Порятунку дітей. Дуже швидко національні відділення цієї міжнародної 

організації у багатьох країнах світу розпочали активну допомогу дітям, які 

постраждали від війни. Так, у 1924 році в Женеві було прийнято Декларацію 

прав дитини, яка стала першим міжнародним правозахисним інструментом, 

який безпосередньо був спрямований на захист прав дітей, зокрема й 

правовий. Женевська Декларація прав дитини містила п'ять основних 

програмних пунктів :  

1) дитині повинні надаватися всі засоби, потрібні для її нормального 

матеріального і духовного розвитку; 

2) голодна дитина повинна бути нагодована; 

3) хвора дитина повинна отримати допомогу;  

4) дитина, яка припустилася помилки, повинна бути виправлена;  

5) сироті чи безпритульній дитині повинен бути наданий притулок і 

догляд; 

6) дитина перша повинна отримувати допомогу під час лиха; 

7) дитина повинна мати дитинство і захист від усіх форм експлуатації; 

8) дитину потрібно виховувати в усвідомленні того, що її кращі якості 

повинні бути спрямовані на благо ближнім [100]. 

У результаті подальшої міжнародної діяльності, направленої на 

зміцнення миру й визнання людини як найвищої соціальної цінності, було 

затверджено Статут Організації Об’єднаних Націй від 26 червня 1945 р. У 

Преамбулі Статуту наголошено, що сповнені рішучості позбавити майбутні 

покоління від лихих війн, з яких дві принесли людству горе, міжнародне 
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співтовариство готове затвердити віру в основні права людини, гідність та 

цінність людської свободи [101]. 

Наразі першоосновою захисту прав, свобод і законних інтересів кожної 

людини є Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена 

резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН 10 грудня 1948 р. У 

зазначеному міжнародному документі проголошена гідність кожної людини, 

а рівність та невід'ємність її прав є основою свободи, справедливості та 

загального миру. Законотворці цього акту закликають до сприяння 

розвиткові дружніх відносин між народами, з метою чого держави–члени 

зобов'язались сприяти у співробітництві з Організацією Об'єднаних Націй 

загальній повазі та додержанню прав людини і основних свобод. У 

Декларації закріплено, що всі люди народжуються вільними та рівними у 

своїй гідності і правах, а також повинні мати всі права та свободи, незалежно 

від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших 

переконань, національного чи соціального походження, майнового, 

станового або іншого становища [102]. 

Досліджуючи питання захисту прав і свобод учасників кримінального 

процесу, О. О. Зайцев зазначив, що у Загальній декларації прав людини 

втілено загальнолюдські цінності, необхідні для гідного розвитку й 

забезпечення прав і свобод кожної особи. Закріплені у Декларації положення 

є правовим стандартом вираження досвіду, накопиченого міжнародним 

співтовариством [103, с. 95], що ми підтримуємо. 

Суттєвим кроком у напрямі зміцнення захисту прав, свобод і законних 

інтересів кожної людини загалом, і зокрема неповнолітніх осіб як учасників 

кримінальних процесуальних правовідносин, стало прийняття Конвенції про 

захист прав та основоположних свобод людини від 4 листопада 1950 р. [104], 

яка нині ратифікована багатьма державами, в том числі Україною. 

Важливість цієї Конвенції та Протоколів до неї полягає в тому, що вони 

не лише закріплюють фундаментальні права і свободи кожної людини, але й 

передбачають контроль за ними з боку міжнародної спільноти. Тобто, на їх 
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основі постійно створюються ефективні правові механізми захисту прав і 

свобод кожної людини, а також поновлення у разі порушення. Зокрема, на 

підставі норм зазначеної Конвенції успішно функціонує Європейський суд з 

прав людини, який нині має високий авторитет у всьому світі, а його рішення 

виконуються країнами–членами та мають статус джерела права. 

У подальшому з урахуванням норм і принципів вищезазначених 

міжнародно–правових актів було прийнято низку інших актів, що 

безпосередньо стосуються сфери захисту прав неповнолітніх у 

кримінальному процесі. Зокрема, у Мінімальних стандартних правилах 

поводження з в'язнями від 30.08.1955 р. зазначено, що до категорії 

неповнолітніх слід зарахувати принаймні всіх тих молодих в'язнів, які 

відносяться до компетенції судів для неповнолітніх злочинців. Як правило, 

таких молодих людей не варто засуджувати до тюремного ув'язнення. 

Неповнолітнім та іншим в'язням приблизно одного віку, що мають 

відповідний фізичний стан, слід забезпечити фізичне тренування і 

можливість ігор під час вправ [5].  

Не менш важливе значення мають Міжнародний пакт про громадянські 

та політичні права від 16.12.1966 р. [105] та Міжнародний пакт про 

економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966 р. [106], які були 

ратифіковані Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148–VIII 

від 19.10.73 р. Ці пакти передбачають захист особи від незаконного арешту й 

затримання, і навіть у разі їх здійснення мають дотримання всі законодавчі 

процедури й підстави застосування. Що ж стосується неповнолітніх осіб, то 

для них закріплено додаткові можливості забезпечення захисту. Зокрема, у 

ст. 10 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права передбачено, 

що обвинувачені неповнолітні відокремлюються від повнолітніх осіб і в 

найкоротший строк доставляються до суду для винесення рішення. 

Неповнолітні правопорушники при утриманні відокремлюються від 

повнолітніх, і їм надається режим, що відповідає їх віку і правовому статусу. 

Крім цього, у ст. 14 цього Пакту встановлено, що будь–яка судова постанова 
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в кримінальній справі (в Україні у кримінальному провадженні) повинна 

бути публічною, за винятком тих випадків, коли інтереси неповнолітніх 

вимагають іншого. Процес щодо неповнолітніх повинен бути таким, щоб 

враховувались їх вік і бажаність сприяння їх перевихованню. 

Про необхідність дотримання поваги до основних прав і свобод 

людини, як одного з пріоритетних принципів міжнародного права, 

наголошено у Заключному акті Наради з безпеки та співробітництва в Європі 

від 01.09.1975 р. (Хельсінкський заключний акт). У Хельсінкському 

заключному акті акцентовано увагу на тому, що кожна держава повинна 

діяти відповідно до умов і принципів Статуту ООН і Загальній декларації 

прав людини. Держави–учасниці підтвердили своє прагнення щодо 

добросовісного виконання міжнародних зобов’язань, оскільки вони 

випливають із загальновизнаних норм і принципів міжнародного права [107]. 

Спеціальним і основоположним міжнародно–правовим актом захисту 

прав неповнолітніх є Декларація прав дитини 1959 р. [53], яка ратифікована 

Україною. У преамбулі цієї Декларації визначено, що неповнолітні особи 

внаслідок фізичної і розумової незрілості потребують спеціальної охорони та 

піклування, включаючи належний правовий захист, як до, так і після 

народження, що має точно дотримуватися при законодавчому забезпеченні їх 

прав, свобод і законних інтересів, а також у правозастосовній діяльності. 

Реалізацією і підтвердженням цього може слугувати формування правової 

політики з цих питань в період зародження і побудови молодої незалежної 

України, що ставить в її першооснову забезпечення захисту прав людини.  

Зазначена Декларація 1959 р. включає 10 основних принципів, які 

можна викласти таки чином :  

1) кожна дитина користується правами, проголошеними цією 

Декларацією без будь–яких форм дискримінації; 

2) дитина повинна користуватися особливим захистом і повинна мати 

можливість для нормального здорового розвитку в умовах свободи і гідності; 

3) дитина з моменту народження набуває ім'я і національність; 
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4) дитина повинна користуватися благами соціального забезпечення, 

включаючи адекватний до–, та післяпологовий догляд для неї або нього та 

матері. Дитина повинна мати право на нормальне харчування, житло, творчі 

та медичні послуги; 

5) дитині, яка є фізично, розумово або соціально неповноцінна, повинні 

надаватися спеціальне лікування, освіта і догляд; 

6) дитина повинна там, де можливо, зростати під опікою і доглядом її 

батьків в атмосфері приязні, моральної і матеріальної безпеки. Малолітня 

дитина, не повинна, крім виключних обставин, відокремлюватися від матері. 

Суспільство і органи влади повинні забезпечити необхідний догляд за 

дітьми, які залишилися без піклування сім'ї або без адекватних засобів 

підтримки; 

7) дитина має право на отримання освіти, яка повинна бути 

обов'язковою та безплатною щонайменше на початковому рівні. Дитина 

повинна мати можливість для гри та творчості; 

8) дитина за будь–яких обставин повинна бути серед перших, хто 

отримає захист і допомогу; 

9) дитина повинна бути захищена від усіх форм занедбання, 

жорстокості та експлуатації. Дитину не можна наймати на роботу до 

досягнення нею визначеного мінімального віку; 

10) дитина повинна бути захищена від расової, релігійної або іншої 

дискримінації. Вона повинна бути вихована у дусі розуміння, толерантності 

та дружби між народами, миру і загального братерства. 

Таким чином, Декларація 1959 р. визнає неповнолітніх, як повноцінних 

правових суб’єктів, оскільки наділяє їх власними правами, які потребують 

уваги і захисту. Власне, незважаючи на прийняття Загальної декларації прав 

людини, міжнародна спільнота додатково підтвердила необхідність 

повноцінного й ефективного захисту прав людей, особливо тих, що 

потрапляють до сфери кримінального судочинства. 
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Діяльність ООН лише на прийнятті наведених міжнародно–правових 

актів у напрямі укріплення захисту прав неповнолітніх не припинялося. 

Зокрема, 7 лютого 1978 року Польща подала до Комісії ООН по правам 

людини проект Конвенції про права дитини. Польський уряд запропонував 

відзначити Міжнародний Рік Дитини (оголошений ООН на 1979 рік) і 20 

річницю Декларації прав дитини прийняттям окремої конвенції про права 

дитини. Проте робота над проектом Конвенції розтяглася на довгі роки і 

лише 20 листопада 1989 року (через 10 років після Міжнародного Року 

Дитини і 30 років після прийняття Декларації прав дитини). Конвенція про 

права дитини була одноголосно прийнята Генеральною Асамблеєю ООН. 

Вона складається з преамбули, яка вміщує основні її принципи. 

Безперечно, ця Конвенція стала основою для створення дієвого 

правового механізму забезпечення, реалізації, охорони і захисту прав 

неповнолітніх. Конвенція містить механізм її виконання і контролю за 

дотриманням, має ряд особливостей та надає йому більш демократичний, 

цілеспрямований характер у порівнянні з уже діючими на той період 

механізмами забезпечення прав людини в системі Організації Об'єднаних 

Націй [108, с. 111]. 

Слід акцентувати увагу на зміст статті 1 Конвенції про права дитини 

1989 р., згідно з якою дитиною є кожна людська істота до досягнення 18–

річного віку, якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не 

досягає повноліття раніше [109].  

Загалом, права дитини, визнані Конвенцією, з традиційною 

класифікацією прав людини можуть бути поділені на чотири фундаментальні 

групи згідно :  1) громадянські права (особисті); 2) політичні права; 

3) соціальні права; 4) культурні права. Вважаємо, що в цьому поділі не може 

бути ніякого виділення традиційної групи економічних прав, оскільки 

загальновизнано, що дитина повинна вчитись, а не працювати. 

Що ж безпосередньо стосується захисту прав неповнолітніх у 

кримінальному судочинстві, то вони віднесені до громадських прав, зокрема 
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: заборона тортур (ст. 37); право на захист від фізичного насильства (ст.ст. 19, 

34), заборона свавільного арешту (ст.ст. 37, 40). Тобто, ці права перебувають 

під захистом, який нарізним каменем пронизує усі норми Конвенції. 

Варто звернути увагу, що відповідно до ст. 43 Конвенції було створено 

Комітет з прав дитини, до повноваження якого входять розглядати 

періодичні (раз в 5 років) доповіді держав про здійснення ними положень 

Конвенції, а також здійснювати свого роду роль координатора міжнародного 

співробітництва по виконанню поставлених у ній цілей і завдань. Для цього 

згідно зі ст. 45 Конвенції в роботі Комітету беруть участь Дитячий фонд 

ООН та спеціалізовані установи, які на прохання Комітету :  а) подають 

доповіді та оцінки щодо здійснення Конвенції в областях, що входять в сферу 

їх діяльності; б) розглядають передані Комітетом доповідь держав, що 

містять їх прохання про технічну консультацію. 

Ще однією принципово новою рисою імплементаційного механізму 

забезпечення прав дитини, але вже на внутрішньодержавному рівні, з'явилося 

положення Конвенції, згідно з яким держави повинні забезпечувати «широку 

гласність своїм доповідям у країнах» (п. 6 ст. 44). На думку розробників 

Конвенції, це дає можливість різко підвищити достовірність цих доповідей і 

дозволяє Комітету мати уявлення про реальний стан справ. Крім того, цей 

захід був покликаний сприяти активізації діяльності національних 

громадських організацій, що займаються проблемами дітей [108, с. 112]. 

У наш час вагомість Конвенції про права дитини важко переоцінити, 

адже вона покладає на кожну державу–учасницю обов’язок запровадити її 

норми на всій території, а також привести національне законодавство згідно з 

її положеннями, а приймаючи нові закони, не створювати суперечностей. 

Мабуть невипадково, що одним із перших документів, що були підписані 

незалежною Україною, стала Конвенція про права дитини. 

У контексті нашого дослідження звернемо увагу, що серед учених 

відсутня єдина точка зору щодо термінологічних визначень неповнолітніх 

різних вікових категорій. Не визначено також й чіткі критерії, які б вказували 
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на залежність правового стану цих осіб щодо їх психічного, фізичного та 

інтелектуального розвитку. Тому, у ряді законодавчих актів 

використовуються такі поняття, як :  «діти», «молодь», «дитина», «підліток», 

«малолітній», «неповнолітній». При цьому найчастіше вживається саме 

останнє поняття, оскільки воно означає вікову категорію осіб, які охоплюють 

відразу всі перераховані терміни.  

За дослідженням О.О. Кочури, при визначенні вікових параметрів 

неповнолітнього в Римської імперії законодавець виходив з клімактеричних 

періодів Гіппократа, згідно з яким матеріальні елементи тіла людини 

змінюються кожні 7 років, унаслідок чого змінам підлягає, як моральний, так 

і духовний облік людини. Відповідно до цього встановлювалось 3 вікових 

періоди розвитку людини :   

1) іnfantes (лат.) – діти до 7 річного віку, які були безумовно 

неосудними; 

2) іmpabes (лат.) – особи чоловічої статі у віці від 7 до 14 років, а особи 

жіночої статі у віці до 12 років. Вік умовної осудності, відносно 

представників якого кожний раз повинно було вирішуватись питання про те, 

чи була дитина на час злочинного діяння «doli vel culpae capax» (тобто 

«здатна бути покараною») повинно було вирішуватись окремо кожного разу;  

3) мinores (лат.) – неповнолітні у віці 18 років (по преторському 

вердикту іноді до 25 років), які вважалися осудними, але підлягали більш 

м’якому покаранню. При чому, діти від 7 до 14 років розглядалися 

римськими юристами як «близькі до малюків». Учена підкреслила, що такий 

розподіл став початком для періодизації учасників кримінального 

судочинства залежно від віку [110].  

На нашу думку, поняття «неповнолітній» є спеціальним, адже визначає 

віковий критерій цього учасника кримінального провадження. Його 

використання в кримінальному судочинстві має істотне значення, тому що 

відповідний вік учасників кримінальних процесуальних відносин впливає не 

тільки на порядок розслідування кримінальних правопорушень, а й служить 
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умовою при виборі застосування того чи іншого виду покарання або 

превентивних заходів щодо неповнолітніх. 

Важливим документом, норми якого безпосередньо регулюють участь 

неповнолітніх у кримінальному провадженні, є Мінімальні стандартні 

правила ООН, що стосуються відправлення правосуддя щодо 

неповнолітнього («Пекінські правила»), прийняті 29 листопада 1985 р. 

Зокрема, у цьому документі наголошено, що у рамках кожної національної 

юрисдикції слід докласти зусилля  для прийняття комплексу законів, правил і 

положень, що безпосередньо відносяться до неповнолітніх правопорушників, 

а також установам і органам, до функцій яких входить відправлення 

правосуддя щодо неповнолітніх, і що зокрема покликані :  

а) задовольняти різні потреби неповнолітніх правопорушників, 

захищаючи при цьому їх основні права; 

б) задовольняти потреби суспільства; 

в) застосовувати такі правила неухильно і неупереджено [5].  

Крім того, у вказаних Правилах закріплені такі основні процесуальні 

гарантії неповнолітніх, які повинні бути гарантовані на всіх стадіях судового 

розгляду, а саме: презумпція невинності; право бути повідомленим про 

пред'явлене обвинувачення; право на відмову давати показання; право мати 

адвоката; право на присутність батьків або опікуна; право на очну ставку зі 

свідками (відповідно до чинного КПК України – це допит двох і більше 

раніше допитаних осіб) та їх перехресний допит; право на апеляцію до вищої 

інстанції. 

Доцільно враховувати й положення ст. 8 цих Правил, якою 

передбачено конфіденційність (закритість) провадження щодо 

неповнолітнього. Зокрема, це здійснюється з метою не заподіяння шкоди 

репутації неповнолітнього через недоречну гласність на всіх стадіях 

кримінального судочинства йому забезпечується право на конфіденційність. 

Забороняється публікувати жодну інформацію, що може вказувати на особу 

неповнолітнього правопорушника. 
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Окремо заслуговує на увагу правило 21 Пекінських правил, де 

зазначено, що матеріали кримінальних проваджень щодо неповнолітніх 

повинні зберігатися строго конфіденційно і не повинні передаватися третім 

особам. Доступ до таких матеріалів має бути обмежений колом осіб, які 

безпосередньо беруть участь у провадженні, або інших осіб, які мають 

відповідні повноваження [5]. 

У наш час положення Пекінських правил має важливе значення, 

оскільки 29 листопада 1985 р. Україною було підписано договір, згідно з 

яким уряд нашої держави взяв на себе обов’язок їх виконувати. У зв’язку з 

цим, та зважаючи на радикальне реформування кримінального 

процесуального законодавства, протягом тривалого часу законодавцем 

проводиться значна робота у напрямі його гармонізації із загальновизнаними 

міжнародно–правовими стандартами захисту прав неповнолітніх. Так, під час 

прийняття чинного КПК України 2012 р. певні міжнародно–правові 

стандарти захисту прав, свобод та законних інтересів неповнолітніх у 

кримінальному провадженні були враховані. Зокрема, в ч. 2 ст. 27 чинного 

КПК України передбачено :  «якщо обвинуваченим є неповнолітній, то 

слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального 

провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового 

провадження або його окремої частини».  

Позитивним також є закріплення в главі 38 розділу VI КПК України 

особливостей здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх, 

що свідчить про підвищений захист й увагу до такої категорії осіб. У той 

самий час, з метою створення належного правового регулювання захисту 

прав, свобод та законних інтересів неповнолітніх у кримінальному 

провадженні, що відповідатиме нормам і вимогам наведеним міжнародно–

правових актів, окремі положення чинного КПК України потребують 

вдосконалення. 

По–перше, вважаємо за доцільне положення ст. 484 КПК України 

доповнити додатковою частиною 5, яку викласти у наступній редакції : «Під 
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час кримінального провадження забороняється розголошувати будь–яку 

інформацію, яка може призвести до вказівки на особу неповнолітнього або 

його законного представника. Доступ до матеріалів кримінального 

провадження щодо неповнолітніх особами, які не беруть в ньому участь, не 

дозволяється». 

По–друге, згідно зі ст. 497 КПК України до неповнолітнього 

обвинуваченого можуть бути застосовані примусові заходи виховного 

характеру, однак у цьому разі наведені правила ч. 2 ст. 27 КПК України не 

розповсюджуються. На нашу думку, ч. 2 ст. 27 КПК України доцільно було б 

доповнити додатковим пунктом, який би закріпив розгляд такої категорії 

проваджень (справ) у закритому судовому засіданні, що слід викласти у 

наступній редакції : «якщо до неповнолітнього обвинуваченого 

застосовуються примусові заходи виховного характеру». За результатами 

здійсненого дослідження вбачається, що законодавче закріплення 

запропонованих доповнень сприятиме досягненню мети виправлення, 

перевиховання та ресоціалізації неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених. 

У свій час, ще на початку XX століття відомий вчений–процесуаліст 

І. Я. Фойницький відзначав, що з огляду на особливий статус і потреби 

неповнолітніх виникає необхідність у створенні спеціалізованих судів       

[111, с. 507]. У цьому контексті В. В. Романюк зазначив, що положення про 

особливе провадження щодо неповнолітніх знайшли своє втілення на 

законодавчому рівні багатьох країн, що реалізується і здійснюється в 

особливому правовому режимі, зокрема у формі ювенальної юстиції          

[112, с. 9]. До цього слід додати, що в сучасних умовах, що викликані 

євроінтеграційними процесами, дане питання як ніколи набуло своєї 

гостроти, важливості та актуальності. 

У юридичній літературі відзначено, що суди, які спеціалізуються на 

розгляді справ щодо неповнолітніх, існують в ряді європейських країн світу. 

Наприклад, суди першої інстанції і розслідування справ щодо неповнолітніх 

передбачені в системі судів загальної юрисдикції, яку встановив іспанський 
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Органічний закон про судову владу [113, с. 389]. До того ж, з питань 

функціонування таких судів у юридичній літературі зазначено, що 

кваліфікація таких суддів є найчастіше найвищою в усьому державному 

апараті, а до числа гарантій їх незалежності ставиться досить висока оплата 

за відповідну кваліфікацію та професійний ризик. Зокрема, на початку 80–х 

років судочинство в більшості американських судів обходилося в 1,5 тис. 

доларів за день, а в суді присяжних – не менше 54 тис. доларів на місяць. Час 

судового засідання коштував 250 доларів, а 20–хвилинне засідання з розгляду 

проступку неповнолітнього не менше 50 доларів [114, с. 12]. 

До викладеного слід додати, що у Висновку № 15 (2012) 

Консультативної ради європейських суддів відзначено, що спеціалізовані 

судді та/або суди є стійким явищем в європейських країнах. Відповідна 

спеціалізація відносно розгляду кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх існує і придбала багато різновидів, включаючи діяльність 

спеціалізованих палат у вже існуючих судах або створення окремих 

спеціалізованих судів. З цього випливає, що «спеціалізованим суддею» є 

суддя, який працює з обмеженою сферою права або розглядає справи, що 

стосуються окремих ситуацій, які виникають в особливих сферах. При цьому 

присяжні, що беруть участь при розгляді такої категорії кримінальних 

проваджень, не були включені в поняття «спеціалізованих суддів». Також 

присяжні не беруть участь в усіх кримінальних процесах, у зв'язку з цим на 

них не поширюються норми кодексів і правил як на суддів, які є частиною 

постійного суддівського корпусу. Тобто, присяжні не є частиною суддівської 

ієрархії, ні суб'єктами дисциплінарних та етичних правил [115, с. 156–157]. 

Крім того, з дослідженого питання слід навести позитивний досвід 

окремих зарубіжних країн. Так, відповідно до законодавства Франції 

призначення на посади слідчих, які спеціалізуються на розслідуванні 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, здійснюється за умови 

наявності у них додатково крім юридичної, ще й педагогічної освіти. 
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Продовжуючи слід зауважити, що в Конституціях зарубіжних країн 

закріплено особливий порядок правового захисту прав неповнолітнього 

(дитини). Наприклад, у ст. 56 Конституції Словенії 1991 р. встановлено, що 

діти користуються особливою охороною і турботою. Правами людини і 

основними свободами діти користуються відповідно до свого віку та зрілості. 

Дітям гарантується особливий захист від економічної, соціальної, фізичної, 

душевної чи іншої експлуатації та зловживання [114, с. 132]. У свою чергу, в 

ст. 32 Конституції Білорусії передбачено, що дитинство перебуває під 

захистом держави. Дитина не може бути піддана жорстокому поводженню 

або приниженню, залучатися до робіт, які можуть завдати шкоди її 

фізичному, психічному чи моральному розвитку. Таким чином, на 

конституційному рівні цієї країни закріплено особливий захист 

неповнолітніх як зі сторони батьків, так і держави. 

Інше позитивне вирішення законодавчого закріплення особливого 

захисту неповнолітніх у кримінальному провадженні згідно міжнародних 

правових актів можна навести на прикладі Грузії. Зокрема, у КПК Грузії 

закріплена окрема глава XXVIII «Процес у справах про злочини 

неповнолітніх», якою регламентовано порядок здійснення кримінальних 

проваджень щодо зазначеної категорії осіб. Згідно зі ст. 315 КПК Грузії 

порядок здійснення процесу у справах про злочини неповнолітніх 

поширюється на осіб, кримінальне переслідування відносно яких було 

розпочато до досягнення ними 18 років. Після досягнення особами 18 років 

кримінальний процес щодо них буде проводитися в загальному порядку, 

встановленому КПК Грузії.  

Варто додатково звернути увагу й на інше положення ст. 316 КПК 

Грузії, в якій закріплено, що на всіх стадіях процесу до неповнолітніх слід 

ставитися з особливою увагою. Необхідно брати до уваги їх вік і особливий 

суспільний інтерес ресоціалізації, а також сприяння їх перевихованню. 

Протягом здійснення кримінального процесу щодо неповнолітніх 

обов'язковим є повне дотримання норм міжнародно–правових актів щодо 
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забезпечення гарантій прав неповнолітнього. Тобто, вбачається, що у 

законодавстві відносно кримінальних проваджень щодо неповнолітніх 

передбачено вимоги про необхідність додержання не лише положень КПК 

України, але й міжнародно–правових гарантій захисту прав і свобод 

неповнолітніх осіб. 

Процес гуманізації й вдосконалення не оминув і національне 

законодавство України. Основні напрями державної політики України 

відносно захисту прав дітей, а також заходи щодо її реалізації центральними 

та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, відомствами, організаціями, суспільними інститутами були 

визначені у Національній програмі «Діти України», що планується і 

оновлюється кожні 5 років та успішно виконується. Серед її основних 

завдань – це здійснення заходів щодо профілактики злочинності, наркоманії, 

алкоголізму і куріння серед дітей [116]. 

З метою вдосконалення законодавства України у дослідженому напрямі 

в 2009 році було прийнято Закон України «Про Загальнодержавну програму 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» 

на період до 2016 року», згідно якого Україна, як член міжнародного 

співтовариства бере участь у діяльності зі створення сприятливого для дітей 

середовища, в якому гідний розвиток і захист їх прав забезпечується з 

дотриманням принципів демократії, рівності, миру, соціальної 

справедливості з урахуванням моральних засад та традиційних цінностей 

українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім'ї та морального 

здоров'я дітей в Україні [117]. 

Важливим у цьому напрямі стало прийняття Концепції розвитку 

кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, схвалену Указом 

Президента України від 24 травня 2011 року № 597/2011 [118]. Цією 

Конвенцією визначено основні напрями розвитку кримінальної юстиції щодо 

неповнолітніх, серед яких посилено відповідальність сім'ї, суспільства та 

держави за процес і результати виховання й становлення дітей, забезпечення 
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додержання прав і свобод дітей, які потрапили у конфлікт із законом, шляхом 

підвищення рівня їх правового та соціального захисту. Очікуваним 

результатом від реалізації положень цієї Концепції визначено створення в 

Україні повноцінної системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх, 

спроможної забезпечити законність, обґрунтованість та ефективність 

кожного рішення щодо дитини, яка потрапила у конфлікт із законом, 

пов’язаного з її перевихованням та подальшою соціальною підтримкою. 

Таким чином, на нашу думку, кримінальне провадження щодо 

неповнолітніх має бути спрямовано не лише на забезпечення додаткових 

гарантій захисту таких осіб, але й сприяти перевихованню та ресоціалізації 

неповнолітніх. Інакше кажучи, кримінальне провадження щодо 

неповнолітніх повинно мати виховне значення, забезпечити мінімальний 

негативний вплив на формування особистості неповнолітнього. 

Нині, як доречно зазначив А. В. Прокопенко, зважаючи на 

евроінтеграційні процеси, в Україні здійснюється внесення якісних змін до 

національного законодавства з питань охорони прав і свобод неповнолітніх, 

формування нових гарантій їх захисту, зокрема у сфері кримінальної 

процесуальної діяльності. Саме тому реформування соціально–економічних 

та інших умов функціонування суспільства й держави в часи сьогодення 

зумовило якісні зміни в системі кримінальної юстиції. Це стосується 

наступної демократизації, гуманізації, підвищення рівня захисту прав і 

свобод неповнолітніх осіб згідно з міжнародними вимогами та 

зобов’язаннями України перед світовою спільнотою [119, с. 118]. 

Отже, беручи до уваги вдосконалення законодавчих процесів, шо 

здійснюються під час проведення судово–правової реформи, у КПК України 

запроваджено низку концептуальних положень, спрямованих на 

удосконалення захисту прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх осіб у 

кримінальному провадженні. Водночас окремі положення залишаються 

дискусійними, а деякі потребують свого вдосконалення, про що свідчить 



70 
 

проведене нами дослідження та практика застосування чинного КПК 

України.  

На підставі проведеного дослідження запропоновано вдосконалити 

КПК України, зокрема:  

1) ч. 2 ст. 27 КПК України доцільно доповнити додатковим пунктом 6, 

стосовно проведеного закритого судового розгляду щодо неповнолітніх, який 

викласти в такій редакції : «якщо до неповнолітньої особи застосовуються 

примусові заходи виховного характеру»;  

2) ст. 484 КПК України доповнити додатковою частиною 5, яку 

викласти у наступній редакції: «Під час кримінального провадження 

забороняється розголошувати будь–яку інформацію, що може вказувати на 

особу неповнолітнього або його законного представника. Доступ до 

матеріалів кримінального провадження щодо неповнолітніх особами, які не 

беруть в ньому участь, не дозволяється». 

 

Висновки до розділу 1 

1. Встановлено, що формування законодавства щодо правового статусу 

неповнолітніх постійно відзначалось нововведеннями, що було зумовлено 

подальшим розвитком державності. Запроваджені положення у історичному 

процесі постійно розвивали принцип індивідуалізації та пом’якшення 

покарання щодо неповнолітніх. У результаті дослідження виділено 4 

найбільш суттєві етапи, на яких законодавчі зміни зумовлено прийняттям: 1) 

Статуту кримінального судочинства 1864 р.; 2) КПК 1922, 1927 рр.; 3) КПК 

України 1960 р.; 4) КПК України 2012 р. Сучасний етап характеризується 

запровадженням додаткових правових гарантій прав і свобод неповнолітніх, 

які вчинили кримінальне правопорушення. 

2. Обґрунтовано висновок, що процесуальний статус неповнолітніх 

підозрюваних як учасників кримінального провадження пов’язаний зі 

встановленням віку кримінальної відповідальності, з урахуванням якого 

законом їх розподілено на 3 категорії: безумовно некарані (до 14 р.), 
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відповідальних за деякі види тяжких чи особливо тяжких злочинів (14-16 рр.) 

та ті, які підлягають кримінальній відповідальності на загальних підставах 

(після досягнення 16 р.). У кримінальному проваджені неповнолітній 

підозрюваний має особливе правове положення, оскільки крім загальних 

процесуальних гарантій захисту прав, свобод і законних інтересів його 

наділено додатковими (спеціальними).  

3. Встановлено, що з початку XX ст. міжнародною спільнотою все більше 

звертається увага на проблему захисту прав, свобод та законних інтересів 

неповнолітніх у сфері кримінального судочинства. З цього часу правовий 

інститут захисту прав неповнолітніх увійшов до міжнародної системи. У наш 

час поняття «неповнолітній» вживається у більшості національних 

законодавств країн світу, але поряд із ним застосовуються такі синоніми як: 

«дитина», «підліток», «частково дієздатній» та ін. Це обумовлено 

особливостями правового захисту неповнолітніх, які визначаються їх 

психофізіологічними й соціальними якостями, що необхідно знати і 

враховувати з метою правильного правозастосування.  
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РОЗДІЛ 2  

ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО 

НЕПОВНОЛІТНІХ 

 

2.1 Предмет доказування в кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх 

 

Під час дослідження загального порядку кримінального провадження 

щодо неповнолітніх важливе значення відведено обставинам, що підлягають 

доказуванню, оскільки їх встановлення є необхідною передумовою 

винесення обґрунтованого та справедливого судового рішення. 

Досягнення мети кримінального провадження щодо неповнолітніх та 

виконання відповідних завдань як на досудовому розслідуванні, так і під час 

судового розгляду неможливо без з’ясування цілої низки значимих фактів та 

важливих обставин, що підлягають встановленню у кримінальному 

провадженні. Це стосується питання доказування як одного з центральних і 

найбільш значущих елементів кримінальної процесуальної діяльності. У 

літературі зазначається, що доказування є серцевиною кримінальної 

процесуальної діяльності, а значну частину науки кримінального процесу 

становить вчення про встановлення фактичних обставин у справі – теорія 

судових доказів [120, с. 126; 121, с. 218–219]. 

Кримінальне процесуальне доказування у кримінальному провадженні 

здійснюється за допомогою пізнання. За своєю гносеологічною суттю 

кримінальне процесуальне доказування являє собою різновид людського 

пізнання дійсності. Воно не є науковим у тому розумінні, що не ставить собі 

за мету пізнання закономірностей розвитку природи й суспільства, але у 

плані встановлення окремих фактів, явищ дійсності воно має багато 

спільного з науковим пізнанням. У кримінальному процесуальному 

доказуванні як пізнавальній діяльності застосовуються (звичайно, з 

урахуванням його специфіки) всі закони і категорії діалектичної і формальної 
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логіки. Ця специфіка зумовлена передусім об’єктом, завданням і засобами  

пізнання, колом його суб’єктів, процесуальними строками і процесуальною 

формою 122, с. 115–116. 

Кримінальне процесуальне пізнання має на меті обов’язкове 

встановлення певної сукупності обставин кримінального правопорушення, 

що складають предмет доказування в кримінальному процесі і визначається в 

положеннях ст. 91 КПК України. 

Насамперед, вважається доцільним з’ясувати підходи до визначення 

поняття «предмет доказування». Так, на думку М.М. Михеєнка, під 

предметом кримінального процесуального доказування необхідно розуміти 

таку сукупність передбачених кримінальним процесуальним законом 

обставин, встановлення яких необхідне для вирішення заяв і повідомлень про 

кримінальні правопорушення, кримінального провадження у цілому, а також 

прийняття процесуальних профілактичних заходів [123, с. 99]. 

Предметом доказування, як вважає Н.П. Кузнєцов, у кримінальному 

провадженні є система обставин, встановлення яких необхідно для 

правильного вирішення кримінального провадження і виконання завдань 

кримінального судочинства, і які у зв'язку з цим підлягають встановленню за 

допомогою доказів. Доказуванню, на його думку, повинні підлягати тільки ті 

факти та обставини, що мають дійсно істотне значення для правильного 

вирішення кримінального провадження. Іншими словами, сукупність фактів і 

обставин, що складають предмет доказування, являє собою ту частину 

об'єктивної дійсності, яка пізнається в ході досудового розслідування та 

судового розгляду з метою встановлення істини [124, с. 28, 50]. 

Досліджуючи предмет доказування, П.А. Лупинська зазначає, що ним є 

юридично значимі фактичні обставини, передбачені в кримінальному та 

кримінальному процесуальному законі, й підлягають встановленню за 

допомогою доказів з метою прийняття рішення у справі в цілому або з 

окремих правових питань [125, с. 294], що ми підтримуємо. 
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Приймаючи участь у дискусії щодо поняття предмета доказування, 

П. С. Елькінд та Ф. Н. Фаткуллін включають до нього :  

1) обставини, що підлягають доказуванню в усіх кримінальних 

провадженнях; 

2) обставини, що підлягають доказуванню з урахуванням окремих 

категорій кримінальних проваджень; 

3) інші обставини, що мають значення для правильного розгляду 

кримінального провадження і врегульовані законом, у тому числі проміжні 

обставини, а також обставини, що мають значення для оцінки доказів, та 

інше [126, с. 57–60; 127, с. 73–84]. 

Згідно із положеннями ст. 91 КПК України у кримінальному 

провадженні підлягають доказуванню :  

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші 

обставини вчинення кримінального правопорушення); 

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального 

правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального 

правопорушення; 

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а 

також розмір процесуальних витрат; 

4) обставини, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, 

обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну 

відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання; 

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які 

підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення 

кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або 

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення 

кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального 
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забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його 

вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі 

пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані 

або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального 

правопорушення; 

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб 

заходів кримінально–правового характеру. 

Невстановлення або неповне встановлення будь–якої з обставин, що 

входить до предмета доказування, тягне прийняття незаконного та 

необґрунтованого рішення у кримінальному провадженні. У законодавчій 

схемі, викладеній у положеннях ст. 91 КПК України, предмет доказування є 

загальним для всіх категорій кримінальних проваджень, тобто, єдиним як на 

стадії досудового розслідування, так і судового розгляду. При цьому 

обставини, що входять до предмета доказування, конкретизуються та 

індивідуалізуються стосовно окремих категорій кримінального провадження, 

однак це відбувається в межах загального, родового предмета доказування і 

не свідчить про його зміну [128, с. 62]. 

Досліджуючи сутність предмета доказування, М.С. Строгович зазначав, 

що деякі автори заперечують загальний і родовий характер предмета 

доказування, стверджуючи, що в ході досудового розслідування та судового 

розгляду коло обставин, що підлягають доказуванню, може неодноразово 

змінюватись як у напрямі розширення, так і звуження [129, с. 216]. 

У свою чергу, М.Л. Шифман визначав предмет доказування у 

кримінальних провадженнях залежно від особистості злочинця, напряму 

розслідування тощо [130, с. 4]. 

Поряд з предметом обвинувачення, на думку В.О. Попелюшко, реально 

існує ще декілька видів предмета доказування, що відрізняються як 

структурою, так і змістом фактів і обставин, що їх складають. Вчений виділяє 

предмет доказування у кримінальних провадженнях, що підлягають закриттю 

за нереабілітуючими підставами, предмет виправдання, нейтральний, 
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предмет доказування щодо неосудних, а також щодо осіб, які отримали 

психічні захворювання після вчинення злочину [131, с. 5–9]. 

Слід підтримати позицію О.О. Левендаренка, згідно з якою спроби 

деяких авторів сконструювати різноманітні предмети доказування залежно 

від специфіки справ та стадій кримінального судочинства здаються 

непереконливими. У змісті предмета доказування кожна обставина (факт) 

визначена не як одинична, а як загальна категорія, що спроможна охопити 

будь–які прояви відповідного окремого явища. Під час провадження за 

окремими категоріями справ та за конкретними кримінальними 

провадженнями індивідуалізація обставин, що входять до предмета 

процесуального доказування, відбувається у межах загального предмета і не 

означає його зміни. Доцільним, на думку автора, є не конструювання 

особливих предметів доказування залежно від категорій злочинів, а 

вдосконалення єдиної формули родового поняття в законі [132, с. 9–10]. 

Нормативно закріплений у ст. 91 КПК України перелік обставин, що 

підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, конкретизується 

залежно від виду вчиненого кримінального правопорушення та окремих 

обставин кримінального провадження. У зв’язку з цим доречно вести мову 

про те, що законодавець формулює родові ознаки предмета доказування, 

тобто цим поняттям охоплюються усі факти і обставини, що мають значення 

для встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні. 

У теорії кримінального процесуального права предмет доказування 

класифікується за різними підставами. Окремі науковці виділяють у предметі 

доказування в якості обов’язкового компонента поняття «головний факт». 

Вченими по різному визначається вказане поняття. Так, М.С. Строгович, 

який увів у процесуальну літературу поняття головного факту стосовно 

предмета доказування, відносить до нього :  

а) подію (факт) злочину; 

б) відповідність його ознакам складу злочину, передбачених статтею 

Кримінального кодексу; 
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в) вчинення злочину обвинуваченим; 

г) наявність вини; 

д) обставини, що пом’якшують чи обтяжують вину; 

е) обставини, що характеризують особу обвинуваченого  

[133, с. 363–369]. 

У підручниках з кримінального процесу часто перераховуються 

обставини предмета доказування [134, с. 502–503]. Однак, різні позиції 

науковців щодо тлумачення головного факту не сприяють однозначному 

визначенню структури предмета доказування. У цьому контексті заслуговує 

на увагу думка С.В. Курильова, згідно з якою не можна не погодитись з тими 

вченими, які вважають, що саме існування в кримінальному процесуальному 

законі спеціальної норми про обставини, що підлягають доказуванню, робить 

конструкцію «головного факту» непотрібною, яка є лише підґрунтям для 

безплідних дискусій про обсяг обставин, що охоплюються поняттям 

«головний факт» [135, с. 52]. 

Побудова структури предмета доказування завдяки використанню 

конструкції «головний факт» має певні недоліки і не забезпечує охоплення та 

розміщення елементів, що складають зміст предмета доказування, згідно із 

притаманною їм послідовністю [132, с. 10]. 

З практичної точки зору не можливо встановити та виділити «головні 

факти», оскільки під час розслідування слідчий виявляє нові обставини, 

приналежність яких до вчиненого злочину визначається за внутрішнім його 

переконанням. У зв’язку з цим структурні складові предмета доказування 

згруповані науковцями за різними підставами в залежності від того, чи 

відносять вони до його змісту доказові факти або виводять їх за межі 

предмета доказування. Так, наприклад, Ф.М. Фаткуллін виділив у структурі 

предмета доказування три основні групи фактів і обставин :  

а) ті, що знаходяться у межах конструктивних ознак того чи іншого 

складу злочину; 

б) ті, що мають інше юридичне значення; 
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в) обставини, встановлення яких має доказове значення у 

кримінальному провадженні [126, с. 57–60]. 

У свою чергу, О.М. Ларін класифікує факти, що підлягають 

доказуванню, на такі :  

а) що підлягають оцінці з точки зору норм кримінального права; 

б) що сприяли вчиненого злочину; 

в) що не мають матеріально–правового та суспільного значення, але які 

необхідні для встановлення двох перших груп [136, с. 8–12]. 

Деякі вчені стверджують, що аналіз системи обставин предмета 

доказування дозволяє зробити висновок про те, що під час розслідування 

кримінальних проваджень реально існує декілька видів предмета 

доказування, що відрізняються один від одного структурою, змістом фактів 

та обставин, що їх складають 137, с.49; 138, с.59–63; 139, с.33. 

У питанні, що досліджується, вважається цікавим підхід 

О.О. Левендаренка, який виділив наступні обставини, що складають зміст 

предмета доказування :  

а) обставини, що підлягають доказуванню в усіх кримінальних 

провадженнях (ст. 91 КПК України); 

б) обставини, що деталізуються в інших статтях кримінального 

процесуального закону і підлягають доказуванню в окремих категоріях 

кримінальних проваджень (ст. 485 КПК України); 

в) обставини, що мають юридично значущі якості, які безпосередньо 

впливають на вирішення питання про наявність необхідних передумов для 

кримінальної відповідальності та покарання винуватої особи (обставини, що 

за чинним законодавством дають підстави для звільнення особи від 

кримінальної відповідальності та покарання; процесуальні обставини, що 

виключають провадження); 

г) інші обставини, встановлення яких має доказове значення у справі. 

Ці обставини можуть бути найрізноманітнішими, однак усі вони, будучи 

встановленими, набувають однакової природи – стають доказовими фактами, 
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які необхідні для встановлення юридично значущих обставин. Будь–який 

доказовий факт повинен бути встановлений точно та безперечно, а це 

можливо лише за умови віднесення його до предмета доказування у справі 

[128, с. 66–67]. 

Власна схема предмета доказування розроблена П.С. Елькінд, яка 

представлена у вигляді :  

– обставин, що підлягають доказуванню в усіх кримінальних 

провадженнях; 

– обставин, що підлягають доказуванню з урахуванням окремих 

категорій кримінальних проваджень; 

– інші обставини, що мають значення для правильного розгляду 

кримінального провадження [127, с. 84]. 

Одним із головних правил кримінального судочинства щодо 

неповнолітніх є його максимальна індивідуалізація. Як доречно зауважив 

Ф.Н. Багаутдінов, в центрі судочинства знаходиться особистість 

неповнолітніх і причини їх правопорушень. Отже, особистість злочинця і 

причини злочину в ході досудового розслідування повинні бути вивчені 

максимально [140, с. 43], що ми підтримуємо. 

Відповідно до положень ст. 485 КПК України під час досудового 

розслідування та судового розгляду кримінальних правопорушень, вчинених 

неповнолітніми, крім обставин, передбачених ст. 91 КПК України, також 

з’ясовуються :  

1) повні і всебічні відомості про особу неповнолітнього :  його вік 

(число, місяць, рік народження), стан здоров’я та рівень розвитку, інші 

соціально–психологічні риси особи, які необхідно враховувати при 

індивідуалізації відповідальності чи обранні заходу виховного характеру. За 

наявності даних про розумову відсталість неповнолітнього, не пов’язану з 

психічною хворобою, повинно бути також з’ясовано, чи міг він повністю 

усвідомлювати значення своїх дій і в якій мірі міг керувати ними; 

2) ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння; 
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3) умови життя та виховання неповнолітнього; 

4) наявність дорослих підбурювачів та інших співучасників 

кримінального правопорушення. 

Згідно з п. 5 постанови Пленуму Верховного суду України «Про 

практику застосування судами України законодавства у справах про злочини 

неповнолітніх» від 16.04.2004 № 5 [141] при розгляді справи про злочин 

неповнолітнього крім обставин, зазначених у статті КПК України, що 

регламентує загальний предмет доказування, також з’ясовуються :  його вік; 

стан здоров’я та загального розвитку; характеристика (ставлення до 

навчання, праці, поведінка в побуті тощо); умови життя і виховання (дані про 

сім'ю, побутове оточення); обставини, що негативно впливали на його 

виховання; вплив дорослих підмовників та інших осіб, які втягнули 

неповнолітнього у злочинну діяльність, а також його ставлення до вчиненого 

діяння. 

Вищевказані обставини з’ясовуються й за умови, що на час 

провадження досудового слідства чи судового розгляду справи особа, яка 

вчинила злочин у неповнолітньому віці, досягла повноліття. 

Проаналізувавши точки зору науковців щодо співвідношення 

загального предмету доказування та предмету доказування у кримінальних 

провадженнях щодо неповнолітніх, доречно виділити два домінуючих 

підходи. Так, зазначений предмет доказування розглядається як :  

– окреме, самостійне явище процесуальної дійсності, що притаманне 

кримінальному провадженню щодо неповнолітніх, існує самостійно від 

загального предмета доказування (Н.І. Гуковська, А.І. Долгова, 

Г.М. Міньковський, В.К. Вуколов, Є.М. Гідулянова, В.С. Зеленецький, 

В.В. Леоненко) [142, с. 19–36; 143, с. 12–13; 144, с. 11; 139, с. 33; 145, с. 27–29]; 

– прояв деталізації загального предмета доказування щодо випадку 

розслідування кримінального правопорушення, вчиненого неповнолітнім 

(Л.Б. Обідіна, В.Д. Бринцев, Т.М. Мирошниченко, І.М. Коз’яков, 

О.О. Левендаренко, Л.К. Маньковський, О.В. Победкін, В.Г. Просвірнін та 

http://zakon.rada.gov.ua/go/va005700-04
http://zakon.rada.gov.ua/go/va005700-04
http://zakon.rada.gov.ua/go/va005700-04
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інші) [146, с. 9; 147, с. 38; 148, с. 88; 128, с. 73; 149, с. 178; 150, с. 19; 151, 

с. 11; 152, с. 380, 406; 153, с. 670–671]. 

У ч. 1 ст. 485 КПК України регламентовано, що «під час досудового 

розслідування та судового розгляду кримінальних правопорушень, вчинених 

неповнолітніми, крім обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, 

також з’ясовуються …». Прислівник «крім» свідчить про те, що обставини, 

окреслені в положеннях ст. 485 КПК України, доповнюють загальний 

предмет доказування (ст. 91 КПК України). Аналіз змісту положень ст. 485 

КПК України дозволяє зробити висновок про те, що в ній закріплено 

обставини, що необхідно додатково встановлювати лише у кримінальних 

провадженнях щодо неповнолітніх. Законодавець приділяє значну увагу 

встановленню наявності дорослих підбурювачів та інших співучасників 

кримінального правопорушення; умовам життя та виховання 

неповнолітнього. Окрім того, необхідно встановити стан загального розвитку 

неповнолітнього. При наявності даних про розумову відсталість, не 

пов’язану з душевним захворюванням, повинно бути також з’ясовано, чи міг 

він повністю усвідомлювати значення своїх дій і в якій мірі міг керувати 

ними. Закон не вимагає встановлювати зазначені вище обставини у 

кримінальних провадженнях про злочини, вчинені особами, які досягли 

вісімнадцяти років. Слід погодитися з окремими ученими з приводу того, що 

деякі положення ст. 485 КПК України «поглинаються» ст. 91 КПК України 

[154, с. 15]. 

Обставини, що складають особливості предмета доказування у справах 

неповнолітніх, по своїй суті лише деталізують компоненти загального 

предмета доказування, орієнтуючи органи, що здійснюють провадження у 

справах про злочини неповнолітніх, на поглиблене дослідження обставин, що 

мають значення для підвищення виховної та профілактичної ролі судочинства, 

індивідуалізації відповідальності та покарання кожного підлітка, для того, щоб 

виключити, коли для цього є підстави, застосування до неповнолітнього 
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кримінального покарання і обмежитись заходами суспільного впливу та 

примусовими заходами виховного характеру [128, с. 73]. 

Вважається, що перелік обставин, який підлягає встановленню у 

кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених неповнолітніми, є 

уточнюючим порівняно із загальним предметом доказування (ст. 91 КПК 

України). Детальна регламентація предмета доказування у цій категорії 

кримінальних проваджень є гарантією повного дослідження обставин 

вчиненого злочину та особи правопорушника. 

Звернення до змісту ст. 485 КПК України свідчить, що в ній здійснено 

акцент саме на додатковому та більш ретельному вивченні 

правозастосовувачем обставин, що характеризують особистість 

неповнолітнього правопорушника, а також на виявлення причин і умов, що 

сприяли вчиненню ним кримінального правопорушення. Законодавець 

вважає, що особливості підлітка, який вчинив кримінальне правопорушення, 

повинні стати визначальним фактором, що впливає на хід розслідування та 

судовий розгляд, зокрема, на встановлення обставин, що підлягають 

доказуванню у даній категорії кримінальних проваджень. 

Вміння слідчого чи прокурора виявляти індивідуально–психологічні 

особливості особи, яка потрапила до сфери дії кримінального процесу, 

дозволяє вирішити наступні завдання :  

а) кримінально–правові (встановити осудність, форму вини, мотив 

злочину, емоційний стан підлітка в момент вчинення злочину, обставини, що 

впливають на ступінь і характер відповідальності, призначити справедливі 

вид і міру покарання тощо); 

б) кримінальні процесуальні (обрати запобіжний захід, отримати 

інформацію, що має доказове значення, визначити доцільність проведення 

судово–психологічної або судово–психіатричної експертизи тощо); 

в) криміналістичні (висунути версії, вибрати тактичні прийоми 

проведення слідчих (розшукових) дій тощо); 
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г) завдання попередження злочинності неповнолітніх (виховний вплив 

слідчого на правопорушника під час досудового розслідування, виявлення 

причин та умов, що сприяли вчиненню злочину тощо) [154, с. 15–16]. 

Слід погодитися із думкою І.М. Козякова, згідно з якою предмет 

доказування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх – це 

сукупність передбачених кримінальним процесуальним законом обставин, 

що підлягають встановленню з урахуванням соціально–психологічних 

особливостей суб’єкта кримінального правопорушення, необхідних для 

об’єктивного вирішення і виконання завдань кримінального провадження 

[148, с. 89]. 

Предмет доказування у конкретній справі є індивідуальним і за своїм 

змістом неповторним. Але ця обставина не виключає зв’язку конкретного 

предмета доказування із загальним предметом дослідження. Окреме не існує 

інакше як у тому зв’язку, що веде до загального. Загальне існує лише в 

окремому, через окреме. Усяке загальне є частка, сторона чи сутність 

окремого. Тому особливість предмета доказування може проявлятися як у 

конкретному предметі доказування, бо особливе є формою прояву загальних 

закономірностей в окремих явищах, так і в загальному предметі доказування 

тоді, коли загальне вказує на відміну порівняльних об’єктів. У таких 

випадках особливе виступає як загальне по відношенню до одиничного і як 

менш загальне по відношенню до більш загального. Таким особливим і є 

предмет доказування у справах про злочини неповнолітніх [128, с. 69]. 

Досліджуючи предмет і межі доказування, окремі автори зазначали, що 

вони співвідносяться між собою як мета та засіб її досягнення. Неправильне 

визначення меж доказування може потягти за собою його звуження або 

необґрунтоване розширення. Звуження меж доказування призводить до того, 

що деякі елементи предмета доказування будуть недостатньо дослідженими 

через прогалин у доказовому матеріалі, або ж їх не можна буде визнати 

встановленими в результаті недостатньої глибини їх дослідження, що 

забезпечує надійність висновків. Необґрунтоване ж розширення меж 
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доказування обумовлює невиправданий надлишок доказової інформації, 

тобто збирання фактичних даних, що не стосується справи, що встановлюють 

обставини, які вже вірогідно встановлені [155, с. 190]. 

Специфіка меж доказування в кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх полягає у тому, що для з’ясування обставин, які входять до 

предмету доказування, потрібен більший обсяг фактичних даних у 

порівнянні зі справами про злочини дорослих осіб. Однак розширення меж 

доказування необхідних для правильного вирішення цієї категорії справ, не 

повинно вплинути на збільшення часу провадження. Дослідження більш 

широкого кола доказів повинно здійснюватися за рахунок підвищення 

ефективності роботи працівників органів досудового розслідування, 

прокуратури та суду, їх спеціалізації, а також оптимізації взаємодії з 

органами і службами (на сьогодні) ювенальної превенції, які здійснюють 

соціальний захист і профілактику правопорушень серед осіб, які не досягли 

вісімнадцяти років [154, с. 43]. 

Безумовно, в законі неможливо перерахувати всі факти та обставини, 

що необхідно досліджувати в ході розслідування кримінального 

провадження щодо неповнолітнього. Мають рацію і ті вчені та практики, які 

звертають увагу на те, що предмет доказування не має підлягати 

невиправданому розширенню. Правильне визначення предмета доказування 

сприяє швидкому, повному та неупередженому досудовому розслідуванню і 

судовому розгляду кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, 

винесенню правосудного рішення, посиленню гарантій забезпечення прав та 

інтересів учасників кримінального процесу, захисту особи від незаконної та 

необґрунтованої підозри, обвинувачення чи засудження, необґрунтованого 

обмеження її прав і свобод. 

Враховуючи положення чинного кримінального процесуального 

законодавства та наукові правові позиції, пропонуємо обставини, що 

підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх, 

поділити на дві групи :  
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1) обставини, що характеризують особу неповнолітнього 

підозрюваного; 

2) обставини, що сприяють вчиненню неповнолітнім кримінального 

правопорушення. 

З урахуванням вищевказаного поділу проведемо аналіз та дослідження 

даних обставин. 

 

2.2. Встановлення обставин, що характеризують особу 

неповнолітнього підозрюваного 

 

За дослідженням, особа підозрюваного, обвинуваченого була 

неодноразово предметом вивчення багатьох науковців [86, 156–158]. Разом з 

тим, у практичній діяльності слідчих, прокурорів, суддів підчас встановлення 

обставин, що характеризують особу, яка вчинила злочин, виникають певні 

труднощі. Це пов’язано з тим, що в науці та правозастосуванні не розроблено 

єдиної концепції, спрямованої на встановлення конкретних даних, що 

доцільно встановити відносно особи підозрюваного. Також на сьогодні 

відсутнє чітке визначення вимог до складання соціально–психологічного 

портрету особи неповнолітнього підозрюваного, що є обов’язковим і досить 

важливим для з’ясування обставин, що його характеризують. Вивчення такої 

категорії  осіб ускладнюється й тим, що у неповнолітніх спостерігається 

процес становлення та інтенсивного формування особистості, який на період 

розслідування кримінальних проваджень ще не закінчується. При цьому, 

спостерігається також і незавершеність психічного і фізичного розвитку, 

бажання самоствердитися, проявити себе. Вказане є однією із особливостей 

досудового розслідування кримінального провадження щодо неповнолітніх.  

Встановлення обставин, що характеризують особу неповнолітнього 

підозрюваного, має важливе значення у кримінальному провадженні та для 

подальшого його перевиховання. Найповніше воно здійснюється під час 

досудового розслідування. Таке вивчення є однією з передумов у організації 
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протидії злочинності, оскільки через особистість реалізується також дієвість 

виду та міри покарання і ефективність профілактики. Ми вважаємо, що 

органи досудового розслідування, прокуратури та суд повинні більш 

детально вивчати характеристику особи неповнолітнього підозрюваного. 

Перш за все, це пов’язано із індивідуалізацією при призначенні примусових 

заходів виховного характеру або певного виду покарання. Справедливе 

покарання може бути призначено неповнолітній особі лише після швидкого, 

повного та неупередженого з’ясування судом обставин, що характеризують 

його особистість. Як правильно вказує  В.В. Романюк, виявлення всього кола 

обставин, передбачених положеннями ст.ст. 91, 485–487 КПК України, є не 

тільки умовою максимальної індивідуалізації покарання, призначення його 

конкретній неповнолітній особі за вчинення відповідного кримінального 

правопорушення, прийняття законного, обґрунтованого та вмотивованого 

судового рішення, а й відображенням приділення першочергової уваги 

якнайкращому забезпеченню інтересів дитини [112, с. 109], що ми 

підтримуємо. В цілому, ступінь суспільної небезпеки особи залежить не 

тільки від тяжкості вже вчиненого злочину, а й від імовірності вчинення ним 

нового злочинного діяння. Тому необхідно не лише доводити факт злочину, а 

й з’ясовувати весь механізм злочинної поведінки, зокрема, й налаштованість 

неповнолітнього до вчинення нових злочинів. Лише маючи повні та 

достовірні дані про особу неповнолітнього підозрюваного слідчий, прокурор 

може вирішити питання про завершення досудового розслідування зі 

складання клопотання про застосування примусових заходів виховного 

характеру (якщо неповнолітнього можна виховати у подальшому без 

застосування покарання), або складання обвинувального акту. При вивченні 

особи неповнолітнього слід ураховувати й те, що між середовищем, яке 

впливає на нього, та конкретною його поведінкою існує складний механізм, а 

саме спрямованість поведінки особистості у її динаміці. Разом з тим, саме від 

того, як впливає середовище на неповнолітнього, залежать результати 

вивчення спрямованості особистості.  
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Слід наголосити, що діяльність посадової особи, яка проводить 

розслідування зі збирання та перевірки інформації про особу, відбувається у 

межах кримінальних процесуальних відносин і являє собою специфічний 

пізнавальний процес. Знання індивідуальних особливостей особи дозволяє 

слідчому вже на початковому етапі розслідування не лише висунути 

обґрунтовані версії про вчинення кримінального правопорушення підлітком, 

але й ефективно провести слідчі (розшукові) дії, встановити психологічний 

контакт і позитивно вплинути на неповнолітнього правопорушника в процесі 

розслідування. Досудове розслідування та судовий розгляд щодо 

неповнолітніх вимагає від слідчих, прокурорів, суддів певного досвіду, 

особливої уважності, професіоналізму, з тим щоб забезпечити не лише 

швидке, повне і неупереджене дослідження обставин вчинення злочину, а й 

забезпечити виховний рівень процесу в кримінальному провадженні на усіх 

його стадіях. Доречно підтримати твердження О. Заросинського, який 

зазначає, що вивчення особистості неповнолітнього підозрюваного 

(обвинуваченого) відбувається як по окремих питаннях, так і в цілому. 

Окремі питання вивчаються у конкретному провадженні, оскільки це 

необхідно для належного розслідування злочину, з’ясування обставин, що 

спряли його вчиненню, індивідуалізації при призначенні покарання і вжиття 

заходів, спрямованих на перевиховання особи, яка вчинила суспільно–

небезпечне діяння, і запобігання подальшій злочинній діяльності. Вивчення 

особистості в цілому проводиться на підставі узагальнених даних про 

особистість підозрюваних (обвинувачених) за групою розслідуваних 

проваджень про злочини певної категорії, у визначеному районі і за 

конкретний період. Здійснюється таке вивчення для з’ясування причин і умов 

вчинення злочинів та розроблення на цій підставі заходів, спрямованих на їх 

запобігання. Обидва аспекти тісно пов’язані, оскільки основним елементом 

вивчення закономірностей злочинності є дослідження окремого злочину    

[159, с. 68–69]. 
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З урахуванням проведеного дослідження та вищевказаного, доцільно 

виділити п’ять основних завдань вивчення особи неповнолітнього 

підозрюваного :  

1) правильне застосування кримінально–правових норм (кримінально–

правове спрямування);  

2) забезпечення процесуального порядку досудового розслідування 

(кримінальне процесуальне спрямування); 

3) вирішення слідчим тактичних завдань під час досудового 

розслідування (криміналістичне спрямування); 

4) запобігання злочинності (кримінологічне спрямування); 

5) ефективне застосування виправно–виховних заходів (пенітенціарне 

спрямування). 

Встановлення обставин, що характеризують особу, неможливо без 

розкриття поняття «особистості неповнолітнього». У психології поняття 

особистості є одним із ключових, з огляду на що, підходів до його 

визначення існує багато. Наукові психологічні теорії особистості можна 

аналізувати за різними критеріями :  за способом пояснення поведінки вони 

поділяються на психодинамічні, соціодинамічні та інтеракціонистські; за 

способом одержання даних про особистість на експериментальні та 

неекспериментальні; за структурою опису феномену особистості – на теорії, 

що виділяють якості і властивості особистості, та теорії, що описують форми 

проявів особистості, тощо [160, с. 289].  

За визначенням Р.С. Нємова, особистість це людина, узята в системі 

таких її психологічних характеристик, що соціально обумовлені, 

проявляються в суспільних за природою зв’язках і відносинах, є стійкими, 

визначають моральні вчинки людини, що мають істотне значення для неї 

самої та оточуючих [160, с. 284]. При цьому, поняття «особистість» слід 

відрізняти від понять «індивід» та «індивідуальність». Індивід це людина, що 

розглядається як органічна природна істоти (представник виду homo sapiens), 

як продукт філогенетичного і онтогенетичного розвитку, єдність уродженого 
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і набутого, носій індивідуально своєрідних рис [161, с. 135]. Індивідні 

властивості можна розділити на два широкі класи :  1) клас віково–статевих 

властивостей :  вікові стадії онтогенетичної еволюції індивіда і онтогенез 

полового диморфізму; 2) клас індивідуально–типових рис. У свою чергу 

індивідуально–типові властивості поділяються на три групи :  

а) конституціональні особливості – статура і біохімічні властивості індивіда; 

б) нейродинамічні властивості людини; в) особливості індивіда, пов'язані з 

функціональною геометрією великих півкуль мозку. Зазначені два класи 

індивідуальних властивостей називають первинними і вважають, що вони 

визначають динаміку таких вторинних індивідуальних утворень, як 

психофізіологічні функції та органічні потреби. Найвищою формою 

інтеграції індивідуальних властивостей є темперамент і здібності              

[160, с. 284]. Темперамент, тобто властивість, що сформувалася на основі 

генетично обумовленого типу нервової системи, значною мірою визначає 

стиль діяльності людини в суспільстві та використовувані способи дій. 

Індивідуальність включає тільки ті індивідні й особистісні властивості 

людини, які відрізняють цю людину від інших людей. 

Окремі вчені вивчали особистість підозрюваного шляхом групування 

елементів її структури. Зокрема відповідно до підходу О.С. Кривошеєва, 

психологічну структуру особистості визначають : а) біологічно обумовлені 

особливості; б) соціально обумовлені особливості; в) досвід (обсяг і якість 

наявних знань, навичок, умінь та звичок); ґ) особливості окремих 

психологічних процесів особистості [162, с. 9].  

Подібну структуру наводить й В.В. Леоненко, який вважає, що в 

предмет доказування у кримінальних провадженнях про злочини 

неповнолітніх входять не лише особистісні та індивідні якості 

неповнолітнього підозрюваного (обвинуваченого), але й дані про них       

[145, с. 41]. Автор, по суті, вживає поняття характеристики особи у значенні 

сукупності особистісних рис та властивостей неповнолітнього. На наш 

погляд, такий підхід автора не є обґрунтованим, оскільки при характеристиці 
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специфіки меж доказування у кримінальних провадження щодо 

неповнолітніх поняття меж доказування (необхідна і достатня сукупність 

доказів, за допомогою яких встановлюються обставини, що входять у 

предмет доказування) за змістом збіглося з поняттям вищезгаданої 

характеристики особи як елемента предмета доказування. Тобто, поняття 

предмета і меж доказування (мети і засобу) виявилися синонімами, що є 

неприпустимим. 

Під час розкриття дослідженого питання важливим є визначення  

процесуального джерела отримання інформації про особу неповнолітнього 

підозрюваного. Слід погодитись з позицією Б.А. Бурбело про те, що 

інформація про особу неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого може 

бути доказовою та орієнтуючою. Доказова інформація надходить з 

процесуальних джерел і включає :  показання родичів, знайомих; висновки 

експертів про психічний та психологічний стан, вік неповнолітнього; 

результати огляду місця події та інших слідчих дій у вигляді слідів злочинця. 

Орієнтуюча інформація може бути отримана :  а) шляхом проведення 

оперативно–розшукових заходів :  результати спостереження за 

неповнолітнім, дані, отримані при опитуваннях та ін.; б) із даних, що 

містяться в криміналістичних та інших обліках, що ведуться в поліції та 

правоохоронних органах, зокрема в алфавітному, дактилоскопічному обліку, 

обліку за способом вчинення злочину, відеотеках тощо; в) із даних про 

типового неповнолітнього злочинця – його «портрет», складений на 

репрезентативній емпіричній базі в криміналістичній характеристиці тієї або 

іншої групи злочинів; г) на основі спеціальних знань слідчого, отриманих з 

наукових джерел про вікову психологію і педагогіку; д) на основі слідчої 

інтуїції, як джерела інформації про особу неповнолітнього, заснованої на 

професійному і життєвому досвіді слідчого; е) на основі спостережень за 

зовнішніми проявами підлітка в процесі виконання слідчих дій з його участю 

[163, с. 159–160], що ми підтримуємо. 
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З урахуванням вищевикладеного визначимо, що в основу пізнавального 

процесу особи неповнолітнього підозрюваного покладено такі теоретичні 

принципи :   

1) пізнання здійснюється уповноваженою службовою особою (слідчим, 

прокурором, слідчим судом); 

2) дії  та заходи по вивченню особи неповнолітнього підозрюваного 

проводяться у передбачених законом формах і методах; 

3) збирання інформації здійснюється з урахуванням суворого 

дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального 

провадження. 

На теперішній час серед учених не склалося єдиної наукової позиції 

стосовно того, які обставини необхідно дослідити при вивчені 

неповнолітньої особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. На думку 

окремих учених, у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх 

предметом дослідження повинна стати лише сукупність криміногенних 

особливостей, що встановлюються за підставами загальної характеристики 

особи, тобто такі якості, які не відповідають моральному та кримінальному 

кодексу [164, с. 65]. Ми не можемо погодитись із такою позицією, оскільки 

особи до 18 років часто вчиняють злочини у співучасті, тому додатково 

необхідно встановлювати вплив осіб, які втягнули неповнолітню особу у 

злочинну діяльність. Тому ми вважаємо, що у кримінальному провадженні 

щодо неповнолітнього повинно обов’язково бути визначено соціальні та 

психологічні чинники кримінального правопорушення, а також те, яким 

чином діяльність, життя, характер неповнолітньої особи співвідносяться із 

кримінально–караним діянням.  

Слід погодитись із Н.Д. Гомоном, що розглядаючи особу 

неповнолітнього необхідно враховувати усю сукупність соціально–

демографічних, морально–психологічних і правових характеристик. 

Здійснення більшості злочинів психоаномальними суб’єктами молодого віку 

пояснюється ранньою алкоголізацією, наркотизацією і зростанням вживання 
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психотропних і токсикоманічних речовин; психічні девіанти, здійснюючи 

злочини, частіше мають неповну середню, повну середню або середню 

спеціальну освіту, що свідчить про те, що психічне відхилення перешкоджає 

здобуттю вищої освіти, отже, до певної міри звужує можливості соціальної 

адаптації особи [165, с. 35]. 

Серед обставин, що характеризують особу неповнолітнього 

підозрюваного, В.Т. Очередін виділяє такі групи юридично значущих фактів: 

1) загальні дані про підозрюваного – прізвище, ім’я, по–батькові, місце 

народження, громадянство, національність, місце проживання, вік; 

2) зайнятість суспільно корисною діяльністю – найменування навчального 

закладу, клас, курс; де, з якого часу, і ким працює; 3) стан здоров’я – 

наявність або відсутність порушень життєвих функцій організму; якими 

хронічними хворобами страждає неповнолітній, які важкі хвороби переніс, 

чи лікувався в неврологічних лікарнях і психічних установах, чи перебуває 

на обліку в психоневрологічному диспансері; ступінь наявної розумової 

відсталості, не пов’язаної з душевним захворюванням; 4) індивідуальні 

властивості та якості особистості – різні психологічні особливості – вольові 

риси та властивості характеру, темперамент, рівень інтелектуального 

розвитку неповнолітнього, його захоплення та інтереси; 5) громадська 

поведінка – спосіб життя, ставлення до навчання або роботи, участь у 

громадському житті навчального або трудового колективу, ставлення до 

оточуючих, заняття у вільний час, коло знайомств, поведінка за місцем 

проживання, причини незайнятості суспільно корисною діяльністю; чи 

вчиняв підозрюваний раніше злочини, чи звільнявся від кримінальної 

відповідальності або покарання, чи був засуджений, чи відбував покарання, 

чи перебував у виховній установі для неповнолітніх, чи допускав 

адміністративні проступки, чи застосовувалися до нього заходи громадського 

впливу, чи перебуває на обліку в спеціалізованих державних органах у 

справах щодо неповнолітніх; 6) умови життя і виховання (дані щодо батьків 

та інших членів родини, матеріально–побутові умови життя, зміст виховної 



93 
 

роботи з неповнолітнім тощо; 7) обставини, що пом’якшують або обтяжують 

покарання [166, с. 4].  

Протилежну наукову позицію висловлює М.О. Карпенко, який 

зазначає, що в жодному нормативному акті неможливо відобразити усього 

переліку рис і якостей неповнолітнього правопорушника, що необхідно 

дослідити компетентним органам держави, а також коло тих зовнішніх 

факторів, що можуть негативно вплинути на його особистість. Разом з тим, 

на його думку орієнтиром для слідчого, прокурора, суду щодо вивчення 

особистості підлітка, який вчинив злочин, можуть, на думку автора, служити 

наступні положення :  

– особистість неповнолітнього правопорушника необхідно розглядати як 

структуру тісно пов’язаних та обумовлюючих одна одну складових 

(елементів) :  як індивіда, з притаманними тільки йому психологічними та 

віковими особливостями, як члена суспільства і як суб'єкта кримінальної 

процесуальної діяльності; 

– дані про особистість неповнолітнього необхідно збирати і 

досліджувати  за період, що передував вчиненню злочину, під час вчинення 

злочину, а також  після нього; 

– необхідно збирати всебічні і об'єктивні дані про особистість 

правопорушника, тобто досліджувати відомості, що характеризують 

неповнолітнього як з позитивного, так і з негативного боку; 

– при вивченні особистості неповнолітнього слідчий та суд повинні 

враховувати характер вчиненого ним злочину; 

– особистість неповнолітнього правопорушника необхідно вивчати на 

всіх стадіях процесу [154, с. 31]. 

У зв’язку з викладеним пропонуємо під встановленням обставин, що 

характеризують особу неповнолітнього підозрюваного, розуміти 

цілеспрямовану діяльність слідчого, прокурора, що здійснюється у порядку, 

передбаченому КПК України, спрямованої на встановлення та дослідження 
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сукупності даних, що найповніше характеризують неповнолітнього 

підозрюваного. 

Враховуючи наукову дискусію, а також положення чинного 

кримінального процесуального законодавства серед обставин, що 

характеризують особу неповнолітнього підозрюваного, ті, які передбачені 

п. 1, 2 ч. 1 ст. 485 КПК України, а саме :   

1) повні і всебічні відомості про особу неповнолітнього: його вік 

(число, місяць, рік народження), стан здоров’я та рівень розвитку, інші 

соціально–психологічні риси особи, які необхідно враховувати при 

індивідуалізації відповідальності чи обранні заходу виховного характеру. За 

наявності даних про розумову відсталість неповнолітнього, не пов’язану з 

психічною хворобою, повинно бути також з’ясовано, чи міг він повністю 

усвідомлювати значення своїх дій і в якій мірі міг керувати ними; 

2) ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння. 

Вважаємо, що серед обставин, які входять до категорії повних та 

всебічних відомостей про особу неповнолітнього, першочерговим є 

встановлення віку особи. На думку окремих учених, встановлення віку 

неповнолітнього підозрюваного сприяє вирішенню найважливіших 

кримінально–правових і кримінально процесуальних питань. Серед останніх 

можна назвати: вирішення питання про можливість притягнення особи до 

кримінальної відповідальності; урахування неповноліття винного як 

обставини, що пом'якшує відповідальність (п. 3 ст. 66 КК України); 

застосування деяких видів покарання (так, до неповнолітнього не 

застосовуються деякі види покарання наприклад :  конфіскація майна, 

обмеження волі (відносно малолітніх), довічне позбавлення волі (ст. 99 КК 

України); правильне вирішення питань, що виникають у ході виконання 

вироку (про місце відбування покарання, умовно–дострокове звільнення 

тощо) [142, с. 23].  

Встановлення точного віку неповнолітнього, на думку С. С. Пієва, 

необхідно для: а) вирішення питання про можливість притягнення особи до 
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кримінальної відповідальності; б) вирішення можливості вчинення певного 

діяння із врахуванням фізичних можливостей неповнолітнього (наприклад, 

здатності здійснювати реальний опір дорослому, здійснювати насильницький 

статевий акт тощо); в) якнайшвидшого здійснення особливих правил 

кримінального судочинства щодо неповнолітнього, встановлених главою 38 

КПК України «Кримінальне провадження щодо неповнолітніх»; 

г) врахування вікових та соціально–психологічних якостей особи під час 

проведення слідчих (розшукових) дій; д) забезпечення застосування 

кримінально–правових норм про строки, види та межі покарання, 

пом’якшуючі та обтяжуючі обставини, призначення примусових заходів 

виховного характеру та інше [167, с. 78–79]. 

Вважаємо, що встановлення віку має суттєве значення й тому, що 

розслідування кримінальних правопорушень, крім загальних, регулюється ще 

й окремими процесуальними положеннями, застосовуваними лише до 

неповнолітніх. Причому відомо, що окремі положення застосовуються при 

недосягненні неповнолітнім певної вікової межі. Маючи на увазі зазначений 

важливий процесуальний аспект встановлення віку, потрібно відзначити, що 

відповідно до ч. 1 ст. 485 КПК України спеціальні положення та норми 

застосовуються в кримінальних провадженнях про злочини осіб, які на 

момент здійснення досудового розслідування не досягли вісімнадцятирічного 

віку. Разом із тим, як свідчить дослідження матеріалів кримінальних 

проваджень, усе ще мають місце випадки, коли під час досудового 

розслідування слідчими ця важлива обставина не встановлюється (за 

вивченими матеріалами 517 кримінальних проваджень – в 5% випадках). 

Вік особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, як правило, 

визначається на підставі записів у свідоцтві про народження або паспорті, чи 

у завіреній виписці із книги реєстрації актів цивільного стану або журналі 

обліку немовлят. Але якщо дані документи відсутні і їх неможливо одержати, 

то для встановлення віку обов’язково призначається судово–медична 

експертиза (п. 4 ч. 2 ст. 242 КПК України). Згідно пропозиції 
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О.О. Левендаренко, необхідно, щоб копії паспорта або свідоцтва про 

народження неповнолітнього були нотаріально засвідчені. У такому випадку 

засвідчені нотаріусом документи  будуть мати силу документа, який 

встановлює вік особи [128, с. 98], що ми підтримуємо.  

Вивчення матеріалів 517 кримінальних проваджень в ході дослідження 

показало, що в 59 % випадків слідчі встановлювали вік за свідоцтвом про 

народження, в 31 % – за паспортом, в 7% – за завіреною випискою із книги 

реєстрації актів цивільного стану і лише в 3% – за висновком судово–

медичної експертизи. Відповідно до пункту 6 постанови Пленуму 

Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 5, у разі проведення 

судово–медичної експертизи, днем народження вважається останній день 

того року, який названий експертом. При визначенні віку мінімальною і 

максимальною кількістю років суд приймає рішення виходячи із 

встановленого експертом мінімального віку [141].  

У практичній діяльності іноді мають місце випадки, коли за наявності 

документів, що встановлюють вік особи, виникають сумніви щодо  

відповідності фактичного віку «паспортному». У такому разі Верховний Суд 

України рекомендував судам призначати комплексну судову експертизу із 

залученням більш ширшого кола фахівців, які мають спеціальні знання, 

необхідні для глибокого, повного і всебічного дослідження обставин, що 

підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. 

Як роз’яснюється у пункті 18 постанови Пленуму Верховного суду України 

«Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів 

виховного характеру» від 15 травня 2006 р. № 2, якщо є підстави вважати, що 

неповнолітній за своїм інтелектуальним розвитком не досяг віку (14, 16 або 

18 років), який відповідає даним свідоцтва про народження чи іншого 

документа, необхідно призначити комплексну психолого–психіатрично–

педагогічну експертизу, за допомогою якої це можна підтвердити або 

спростувати. У разі підтвердження висновком експертизи наявності у 

неповнолітнього розумової чи психічної відсталості (не пов’язаної із 
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психічним розладом) такого ступеня, якому він за розвитком не відповідає 

віку, про який свідчать документи про народження, суд має поставити на 

розгляд питання щодо визнання неповнолітнього таким, що не досяг віку, з 

якого може наставати кримінальна відповідальність та можливе застосування 

примусових заходів виховного характеру [168]. 

Серед обставин, що підлягають встановленню у кримінальному 

провадженні щодо неповнолітніх, потрібно виділити відомості про стан 

здоров’я та рівень розвитку. У цьому питанні слід погодитись із позицією 

О.О. Левандаренко, який зазначає, що в процесі доказування підлягають 

встановленню :  1) наявність у неповнолітнього соматичних захворювань, 

пов’язаних із загальним станом здоров’я; 2) наявність у неповнолітнього 

психічних відхилень, не пов’язаних з душевною хворобою. Перша група 

ознак особистості не впливає на характеристику її суспільної небезпеки. 

Значення цих обставин для індивідуалізації покарання та інших 

кримінально–правових заходів слід розглядати, мабуть, у більш широкому 

аспекті. Враховуючи фізичні аномалії неповнолітніх, суд реалізує вимоги 

гуманного ставлення до людини у формі милосердя, що відповідає 

суспільному відчуттю справедливості [128, с. 101]. Як свідчить практичний 

досвід автора, під час досудового розслідування та судового провадження, 

оскільки найчастіше такі фізичні вади є очевидними виявлення у 

неповнолітніх осіб певних фізичних недоліків не викликає труднощів. Разом 

з тим, вважаємо, що, крім зазначеного, слідчому необхідно встановлювати 

наявність фізичних захворювань, оскільки це дозволить правильно вирішити 

питання про застосування певного заходу забезпечення кримінального 

провадження і побудувати подальшу тактику проведення слідчих 

(розшукових) дій за участю неповнолітньої особи. 

Для з’ясування повних відомостей про особу неповнолітнього  

законодавець у положеннях п. 1 ч. 1 ст. 485 КПК України вимагає також 

встановлення соціально–психологічних рис особи. Психологічні особливості 

особистості підлітка, на думку О. Тузова, являють собою сплав певних 



98 
 

властивостей (стать, тип нервової системи, темперамент) та інших 

індивідуальних особливостей психічних процесів (пам'ять, сприйняття, 

відчуття, мислення, здібності та інші), які залежать як від природних 

факторів, так і від тренування, розвитку цих якостей [169, с. 86]. На нашу 

думку, до цього слід добавити, що вивчати вказане слід у динаміці розвитку 

неповнолітньої особи.  

У науковій літературі правильно відзначено, що особливості 

підліткового періоду (підвищена дратівливість і збудливість, схильність до 

емоційних спалахів, фантазування, нестійкість настрою тощо) можуть 

маскувати психічне захворювання, що починається. Водночас батьки і 

педагоги розглядають хворобливі симптоми, що з’явилися в поведінці 

неповнолітнього, як прояв недисциплінованості або бешкетництва             

[142, с. 28]. 

Вважаємо, що під час вивчення особи неповнолітнього підозрюваного 

у кримінальному провадженні необхідно виходити з того, що для 

ефективного виховного впливу необхідно встановити його особистісні 

якості. До особистісних ознак, на думку О.О. Андрєєва, належать :  вольові 

якості, емоції, мотивація, соціальні установки і ціннісні орієнтації, здібності, 

потреби та інтереси неповнолітнього [170, с. 10]. З огляду на те, що ці 

властивості та якості особи є найбільш змістовними в інформаційному плані, 

закріплення в законі подібної схеми буде цілком доступно для розуміння і 

застосування як для посадових осіб органів кримінальної юстиції, так і для 

фахівців у галузі дитячої та юнацької психології та педагогіки. Це має велике 

значення, тому що останніх можна залучати для дослідження особи 

підозрюваного, а також його найближчого соціального оточення. 

З урахуванням вказаного, пропонуємо в якості соціально–

психологічних рис, які необхідно брати до уваги при індивідуалізації 

відповідальності чи обранні заходу виховного характеру, виділити такі  

основні з них, як : темперамент, мотивацію, соціальні установки, прогалини в 

моральній сфері. Саме їх вивченню слідчому необхідно приділити достатню 
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увагу під час розслідування кримінального правопорушення, вчиненого 

неповнолітнім підозрюваним.  

При вивченні неповнолітніх осіб також доцільно досліджувати  вольові 

ознаки та емоційні властивості у зв’язку з тим, що емоційна активність 

виникає в критичні моменти процесу вирішення завдань і пов’язана з 

прийняттям рішення, зокрема чи вчинювати кримінальне правопорушення та 

ні. Як правильно вказують В.О. Коновалова і В.Ю. Шепітько, на процес 

вчинення злочину не можуть не впливати емоції, оскільки людину одні події 

хвилюють, інші – залишають байдужою; одних людей ми любимо, інших 

ненавидимо, до третіх не маємо визначеного ставлення. Усе це окреслює у 

визначений тон усю діяльність людини, включаючи її відчуття, сприйняття, 

думки, уяву [171, с. 42], що ми підтримуємо.  

Сфера потреб та мотивації має велике значення і для встановлення 

механізму злочинної поведінки і містить у собі два поняття. Потреби є 

джерелами розумової і поведінкової активності людини та відображають її 

природні властивості, що прямо залежать від соціальних характеристик, 

сформованих у суспільстві [172, с. 8]. 

На думку О.М. Литвинова, в цих питаннях велике значення має також 

стійкість орієнтації, її інтенсивність. Кримінологічні дослідження особи 

злочинця свідчать, що в системі ціннісних орієнтацій перше місце посідають 

індивідуальні або кланово–егоїстичні орієнтації. Вище за все в таких 

випадках цінуються особисте матеріальне благополуччя, необмежений прояв 

свого «Я», створення для цього найбільш комфортних умов або клановий, 

груповий егоїстичний інтерес [173, с. 23]. 

Стосовно неповнолітніх підозрюваних слід додатково відзначати такі 

його особистісні властивості, що підлягають вивченню :  а) істотні прогалини 

в моральній свідомості; б) перекручування свідомості, що ведуть до 

морального конфлікту із загальноприйнятими в суспільстві нормами моралі, 

нормами моралі різних груп, подвійної моралі.  
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З урахуванням вказаного, зазначимо, що вивчення особистісних 

властивостей неповнолітнього допоможе слідчому, прокурору, суду  

встановити мотиви поведінки особи та вчинення злочину, форму вини, 

правильно визначити тактику проведення слідчих (розшукових) дій, обрати 

після закінчення досудового розслідування найбільш доцільні заходи 

виховного характеру тощо. 

За дослідженням, психологічні особливості неповнолітньої особи під 

час кримінального провадження з’ясовується, перш за все, шляхом допиту 

його батьків. У такому випадку необхідно встановити рівень розвитку 

психічних процесів неповнолітнього підозрюваного, ступінь 

інтелектуального, вольового або психічного розвитку особи. З’ясування 

соціально–психологічних рис особи здійснюється також шляхом отримання  

характеристики з навчального закладу або місця роботи, в побуті, в яких 

повинно бути відображено ставлення до навчання і праці, поведінка 

неповнолітнього у навчальній установі або за місцем роботи, його стосунки з 

однолітками. Також слідчому необхідно отримати характеристику 

неповнолітнього з місця проживання, де повинні бути відображені відомості 

про його поведінку в побуті, громадських місцях. Потрібно також з’ясувати, 

чи притягувався  раніше неповнолітній підозрюваний до адміністративної 

або кримінальної відповідальності. Це все сприятиме об’єктивному і повному 

встановленню обставин, що характеризують особу неповнолітнього і його 

участь у вчиненому кримінальному правопорушенні.  

За наявності даних, що свідчать про відставання в психічному 

розвитку, не пов'язаному з психічним розладом, також встановлюється, чи 

міг неповнолітній повною мірою усвідомлювати фактичний характер і 

суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними. На 

необхідність встановлення цих фактів і обставин звернено увагу у Постанові 

Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами 

України законодавства у справах про злочини неповнолітніх» від 

16.04.2004 р. № 5 [141]. Можливість неповнолітнього повною мірою 
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усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій 

(бездіяльності) або керувати ними через відставання в психічному розвитку, 

не пов’язаним з психічним розладом, встановлюється шляхом проведення 

психолого–психіатричної експертизи наступними питаннями :  «чи страждав 

неповнолітній підозрюваний під час вчинення інкримінованого йому діяння 

психічним розладом?»; «чи є у неповнолітнього підозрюваного відставання в 

психічному розвитку, не пов'язане з психічним розладом?»; «чи міг 

неповнолітній підозрюваний під час здійснення інкримінованого йому діяння 

усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій або 

керувати ними і, якщо міг, то в якій мірі?».  

При встановлені відповідності розвитку психіки неповнолітньої особи  

його паспортному віку слід враховувати не всяке відставання, а лише  таке, 

що визначає нездатність повною мірою усвідомлювати суспільно 

небезпечний характер своїх дій та керувати ними. Слід погодитись із 

О. Ю. Андріяновою, яка вказує, що поняття вікової неосудності передбачає :  

1) недостатній для свого віку рівень психічного розвитку підлітка, 

необхідний для усвідомлення ним повною мірою своїх протиправних дій 

(бездіяльності) та їх шкідливих наслідків; 2) недостатню здатність свідомо 

керувати цими діями для досягнення поставленої злочинної мети [174, с. 67].   

Для з’ясування рівня розвитку, інших соціально–психологічних рис 

особи неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого, що необхідно 

враховувати при призначенні покарання і обранні заходу виховного 

характеру, може бути призначена психологічна експертиза (ч. 2 ст. 486 КПК 

України). Як зазначає В. Г. Нор, судово–психологічна експертиза 

призначається, якщо є дані про розумову відсталість неповнолітнього, але 

його психічне здоров’я не викликає сумніву або підтверджено висновком 

судово–психіатричної експертизи. Тому, на розв’язання судово–

психологічної експертизи можуть бути поставлені наступні питання : чи є у 

неповнолітнього ознаки не пов’язаного з психічним захворюванням 

відставання у психічному розвитку, і якщо є, то в чому конкретно вони 
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виявляються; враховуючи стан психічного розвитку неповнолітнього, чи міг 

він повністю усвідомлювати значення своїх дій; враховуючи стан психічного 

розвитку неповнолітнього, якою мірою він міг керувати своїми діями?      

[175, с. 31], що ми підтримуємо. 

Враховуючи положення ст. 486 КПК України, підкреслимо, що слід 

розмежовувати випадки призначення комплексної психолого–психіатричної 

експертизи та психологічної експертизи. Психолого–психіатрична експертиза 

призначається у тих випадках, коли для цього є підстави, а саме визначення 

наявності психічного захворювання у неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого чи затримки психічного розвитку та його здатності повністю 

або частково усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними в конкретній 

ситуації. Якщо ж дані матеріалів кримінального провадження свідчать про 

зниження у неповнолітньої особи рівня розвитку, або з метою з’ясування 

соціально–психологічних рис особи неповнолітнього, необхідно проводити 

психологічну експертизу. Разом з тим, на сьогодні у практичній площині 

залишається проблема щодо визначення фахівців, які проводитимуть 

психологічну експертизу. 

Норми Кримінального кодексу України прямо вказують на те, що якщо 

неповнолітній досяг віку кримінальної відповідальності, але внаслідок 

відставання в психічному розвитку, не пов’язаного з психічним розладом, під 

час вчинення суспільно небезпечного діяння не міг повною мірою 

усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій 

(бездіяльності) або керувати ними, він не підлягає кримінальній 

відповідальності. Унаслідок цього встановлення стану психічного розвитку 

неповнолітнього є одним з найбільш значущих обставин, що входять в 

предмет доказування у кримінальному провадженні відносно даної категорії 

осіб.  

Відповідно до положень п. 2 ч. 1 ст. 485 КПК України ще однією 

обставиною, що підлягає встановленню у кримінальному провадженні, є 

ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння. Вважаємо, що дана 
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обставина також характеризує особу неповнолітнього підозрюваного. 

Встановлення даної обставини має значення для індивідуалізації 

кримінальної відповідальності, призначення справедливої міри та виду 

покарання, а також обрання виду примусового заходу виховного характеру. 

Те, як неповнолітній відносився до вчиненого кримінального 

правопорушення (чи визнає себе винним чи ні)  може бути враховано судом 

при вирішенні питання про звільнення неповнолітнього від кримінальної 

відповідальності, призначенні покарання або примусових заходів виховного 

характеру. 

Ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння проявляється у 

трьох формах :1) визнання своєї вини; 2) не визнання своєї вини;                    

3) визнання частково своєї вини у вчиненні кримінального правопорушення. 

Ставлення неповнолітньої особи до вчиненого кримінального 

правопорушення можна встановити під час його допиту. У такому випадку, 

слідчому необхідно з’ясувати, чи усвідомлює така особа, що порушила 

норми закону та моралі. Проте більшість слідчих, які спеціалізуються на 

розслідуванні даної категорії проваджень, вказують на те, що багато 

неповнолітніх осіб не розуміють, що вони не вчинюють кримінально–карані 

дії. Якщо неповнолітній визнає свою вину, необхідно встановити, чи просив 

він вибачення у потерпілого, зокрема, самостійно, чи відшкодували шкоду 

його батьки. Якщо неповнолітній не визнає своєї вини у вчиненні злочину, 

слідчому необхідно допитати батьків, друзів, знайомих особи та встановити,  

чи що розповідав неповнолітній їм про свій вчинок, як відносився та 

оцінював правопорушення на момент його вчинення та після вчинення.  

З урахуванням проведеного дослідження та вищевикладених 

результатів, слід зробити висновок, що досудове розслідування у 

кримінальному провадженні щодо неповнолітніх не було об’єктивним та 

повним, якщо не було встановлено точний вік неповнолітнього, стан його 

здоров’я та рівень розвитку, інші соціально–психологічні риси, а саме:  

темперамент, мотивація, соціальні установки, прогалини у виховній і 
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моральній сфері, а також його ставлення до вчиненого діяння. Обставини, що 

характеризують особу неповнолітнього підозрюваного, не повною мірою є 

встановленими, якщо під час досудового розслідування не були допитані 

особи, чиї показання мають істотне значення, не проведена психологічна або 

комплексна психолого–психіатрічна експертиза, не отримані усі необхідні 

документи, що характеризують особу неповнолітнього, або вони досліджені 

неповно або формально.  

 

2.3 Вивчення обставин, що сприяли вчиненню неповнолітнім 

кримінального правопорушення 

 

Визначення та дослідження обставин, що сприяли вчиненню 

неповнолітнім кримінального правопорушення, свідчить про гуманність та 

турботу про неповнолітніх осіб. Зумовлено це тим, що відповідно до 

положень ст. 16 Пекінських правил у всіх випадках, за винятком дрібних 

правопорушень, до винесення компетентним органом влади кінцевого 

рішення, у вигляді вироку, необхідно вивчити оточення і умови, в яких живе 

неповнолітній, або обставини, за яких було вчинено правопорушення. 

Зазначене направлено на те, щоб сприяти винесенню компетентним органом 

влади розумного судового рішення у справі [5]. 

Розглядаючи обставини, що сприяли вчиненню неповнолітнім   

злочину, О.Л. Кузьміна виділила наступні :  1) обставини, що характеризують 

джерело виникнення у неповнолітніх антигромадських поглядів та звичок 

(поганий приклад, неправильне виховання, вплив антигромадських елементів 

тощо); 2) обставини, що привели до формування злочинного умислу та 

безпосередньо штовхнули на вчинення злочину (наприклад, підбурювання); 

3) обставини, що створили сприятливу обстановку для підготовки та 

вчинення злочину (невжиття заходів із працевлаштування підлітка, який 

кинув навчання в школі; звільнення з роботи без узгодження зі 

спеціалізованими органами по справам неповнолітніх; недоліки виховної 
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роботи дома і в школі; відсутність нагляду з боку батьків, відсутність уваги 

до організації дозвілля тощо) [176, с. 87–88]. Ми підтримуємо дану наукову 

позицію. 

Враховуючи положення чинного кримінального процесуального 

законодавства України, вважаємо, що до обставин, які сприяли вчиненню 

неповнолітнім кримінального правопорушення, відносяться обставини, 

передбачені п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 485 КПК України, тобто умови життя та 

виховання неповнолітнього, а також наявність дорослих підбурювачів та 

інших співучасників кримінального правопорушення. Разом з тим, на нашу 

думку, законодавець не передбачив ще одну важливу обставину, яка 

доцільно підлягала б встановленню у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх, а саме причини та умови вчинення кримінального 

правопорушення. Як правильно зазначає Ф. Багатудінов, про який рух до 

ювенальної юстиції (стосовно досудового розслідування) може іти мова, 

якщо у законі серед обставин, що підлягають встановленню у кримінальному 

провадженні щодо неповнолітніх, не вказано на необхідність встановлення 

причин та умов, що сприяли вчиненню злочину [140, с. 43]. Ми підтримуємо 

дану наукову позицію та пропонуємо внести відповідні зміни до чинного 

кримінального процесуального законодавства. 

Розглянемо більш детально кожну з обставин, що сприяла вчиненню 

неповнолітнім кримінального правопорушення. 

Першою з обставин, яку слід встановлювати, є умови життя та 

виховання неповнолітнього. Визначимо зміст цих умов, а також способи 

встановлення їх під час досудового розслідування. 

Підкреслюючи специфіку предмета доказування у кримінальних 

провадженнях щодо неповнолітніх, Г. М. Міньковський зазначив, що він 

містить у собі відносно більшу кількість фактів, встановлення яких необхідне 

для характеристики особи, умов життя і виховання підозрюваного 

(обвинуваченого), ніж щодо дорослих. Крім цього, обставини, істотні для 

кримінальних проваджень будь–якої категорії, з’ясовуються тут більш 
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детально [142, с. 73]. Про важливість з’ясування умов життя і виховання 

неповнолітнього також вказує Н.І. Гуковська. На її думку, глибоке і всебічне 

вивчення особи підлітка, умов його життя та виховання необхідне не тільки 

для виявлення обставин, що сприяють вчиненню злочинів, але й для 

правильного вирішення подальшої долі неповнолітнього [177, с. 7]. 

Слід погодитись із О.О. Андрєєвим, який зазначає, що з’ясування умов 

життя і виховання неповнолітнього має велике значення для вирішення низки 

процесуальних, організаційних, тактичних питань: а) про заходи виправлення 

неповнолітнього; б) встановлення психічного ставлення особи до вчиненого; 

в) виявлення всієї сукупності обставин, що сприяли злочину; г) вжиття 

заходів із попередження вчинення злочинів іншими підлітками; д) про 

відповідальність вихователів неповнолітнього; е) для розробки тактики 

проведення слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітнього 

підозрюваного [170, с. 13]. Указані позиції є цілком обґрунтованими, адже не 

даремно кримінальне провадження щодо неповнолітніх віднесено до 

особливих порядків. 

Відповідно до ст. 487 КПК України при дослідженні умов життя та 

виховання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого належить 

з’ясувати :  

1) склад сім’ї неповнолітнього, обстановку в ній, взаємини між 

дорослими членами сім’ї та дорослими і дітьми, ставлення батьків до 

виховання неповнолітнього, форми контролю за його поведінкою, морально–

побутові умови сім’ї; 

2) обстановку в школі чи іншому навчальному закладі або на 

виробництві, де навчається або працює неповнолітній, його ставлення до 

навчання чи роботи, взаємини з вихователями, учителями, однолітками, з 

ким він працює, клімат в робочому колективі характер і ефективність 

виховних заходів, які раніше застосовувалися до нього; 

3) зв’язки і поведінку неповнолітнього поза домом, навчальним 

закладом та роботою. 
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З’ясовуючи умови життя і виховання неповнолітнього, його моральні 

якості, поведінку протягом тривалого періоду часу, можна одержати 

уявлення про процес формування особистості підлітка і одночасно 

встановити причини та умови, що сприяли вчиненню злочину. Частина даних 

обставин наводиться у п. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України 

«Про практику застосування судами України законодавства у справах про 

злочини неповнолітніх» від 16.04.2004 р. № 5. Зокрема, це обставини, 

пов’язані з виконанням батьками або особами, що їх заміняють, обов’язків  з 

виховання підлітка, його побутове оточення, інтереси, поведінка вдома, у 

школі, на виробництві, участь у громадській роботі, наявність 

правопорушень і характер заходів, які раніше застосовувалися до 

неповнолітнього [141]. 

Слідча і судова практика свідчать, що крім перелічених вище обставин 

нерідко необхідно також з’ясувати :  склад і вік членів родини, їхню освіту, 

професію, посаду, місце роботи і навчання, взаємовідносини між членами 

родини, чи притягувався раніше хто–небудь із них до відповідальності за 

правопорушення, їх культурний і моральний рівень. Також слід встановити  

житлові і матеріальні умови життя родини, психічне і фізичне здоров’я 

кожного її члена. 

Більш розгорнута система обставин, що характеризують умови життя і 

виховання неповнолітнього запропонована Г.М. Міньковським. Учений 

зазначає, що для з’ясування останніх необхідно збирати дані відносно :  

– матеріально–побутових умов життя родини, наявності у 

неповнолітнього майна, самостійного заробітку (ці обставини мають 

значення під час розгляду цивільного позову); 

– батьків (або осіб, що їх замінюють) – освіту, професії, місця роботи; 

моральні якості; взаємини і ставлення до дітей; виконання обов'язків з їх 

виховання; ставлення дітей до батьків; 

– навчання (роботи) неповнолітнього – де вчиться; ким працює (якщо 

працює); успішність, ставлення до роботи або навчання; 
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– поведінки – ставлення до старших, до товаришів, участь у житті 

колективу; 

– уваги адміністрації і громадських організацій до його виховання і 

дозвілля, підтримки зв'язків з родиною тощо; 

– найближчого побутового оточення, зв’язків, проведення вільного 

часу і кола  інтересів неповнолітнього; участі в різних формах організованого 

дозвілля, поведінки вдома і у побутового оточенні; 

– інших правопорушень неповнолітнього, якщо такі мали місце :  чи 

був він поставлений на профілактичний облік, які заходи впливу і усунення 

негативних впливів застосовувалися, чому вони не дали результатів; 

– часу і причин залишення неповнолітнім навчання або роботи, якщо 

він у момент вчинення злочину не навчався і не працював, а чи було це 

відомо родині, органам профілактики, як вони на це реагували [178, с. 73]. 

За пропозицією А.Н. Попова, яку ми підтримуємо, термін «умови 

життя та виховання» доцільно замінити на термін «найближче соціальне 

оточення», оскільки останній більш точно відображає соціальне середовище, 

яке здійснює вплив на неповнолітнього правопорушника. У структурі 

найближчого оточення автор виділяє :  а) сім’ю (її матеріально–побутовий, 

культурний, психофізичний стан); б) трудовий колектив організації, де 

працює неповнолітній; в) громадське об’єднання, де неповнолітній 

займається громадською роботою; г) коло друзів неповнолітнього; 

д) навчальний колектив, де навчається неповнолітній, а також їх негативний 

або позитивний вплив на неповнолітнього [179, с. 5–6].  

За визначенням В.І. Фаринника, питання щодо з’ясування умов життя 

та виховання неповнолітнього підозрюваного потребує встановлення складу 

сім’ї неповнолітнього, обстановку в ній, взаємини між дорослими і дітьми, 

ставлення батьків до виховання неповнолітнього, форми контролю за його 

поведінкою, морально–побутові умови сім'ї, обстановку в школі чи іншому 

навчальному закладі або на виробництві, ставлення до навчання чи роботи, 

взаємини з вихователями, вчителями, однолітками, характер і ефективність 
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виховних заходів, що до нього застосовувались, зв’язки і поведінку 

неповнолітнього поза домом, навчальним закладом та роботою, то навряд чи 

в кого виникне питання про неповноту проведення слідчим досудового 

розслідування, з чим ми погоджуємось. Крім цього, така процесуальна 

деталізація обставин, що підлягають встановленню у кримінальному 

провадженні, є гарантією дотримання та забезпечення прав, свобод 

неповнолітніх громадян України [180, с. 4]. 

Зрозуміло, що наведений у науковій літературі перелік обставин, що 

підлягають встановленню під час з’ясування умов життя і виховання 

неповнолітнього, є приблизним і невичерпним. Разом з тим, слід 

підкреслити, що обставини, що характеризують умови життя і виховання 

неповнолітнього підозрюваного, повинні досліджуватися всебічно, у 

сукупності з іншими. Розкрити дійсні причини вчинення кримінального 

правопорушення можна лише на підставі повного аналізу всіх даних. У 

протилежному випадку можливі помилкові висновки з цього питання.  

Вважаємо, що специфіка дослідження умов життя і виховання 

неповнолітнього з метою їх пізнання потребує широкого використання на 

досудовому розслідуванні допомоги працівників відділів опіки та піклування. 

Вони, по–перше, можуть надати необхідну для ухвалення рішень у 

кримінальному провадженні інформацію про особу неповнолітнього, по–

друге, можуть надати кваліфіковану допомогу неповнолітньому щодо його 

супроводження і підтримки протягом усього кримінального провадження. З 

огляду на те, що дослідження найближчого соціального оточення, умов 

життя та виховання, а також здійснення виховного впливу – пріоритетні 

завдання соціальних служб, проблему повного і всебічного пізнання умов 

життя і виховання неповнолітнього можна розв’язати, роблячи запити про 

дані обставини в зазначені служби. 

Досліджуючи умови життя та виховання неповнолітнього 

підозрюваного, слідчий повинен допитати батьків підлітка, інших родичів, 

педагогів або представників адміністрації навчального закладу, підприємств, 
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де навчається чи працює неповнолітній. Крім цього, необхідно допитати 

співучасників кримінального правопорушення, друзів неповнолітнього. 

Якщо неповнолітній підозрюваний працює, слід з’ясувати місце його роботи, 

посаду, розмір заробітної плати. Доцільним, вважаємо, витребування 

характеристик на батьків неповнолітнього за місцем їх роботи та мешкання. 

Оскільки це необхідно для з’ясування питань не тільки кримінально–

правового, а й соціального характеру. Характеристика на батьків 

неповнолітнього підозрюваного надасть слідчому, прокурору, слідчому судді 

та судді об’єктивну інформацію про їх особистість, та допоможе встановити 

наявність умов негативного впливу зі сторони батьків на неповнолітнього. 

При з’ясуванні такої обставини, як ступінь виконання батьками обов’язків із 

виховання дітей, на думку В.В. Леоненко, потрібно встановити також, чи 

користуються вони авторитетом у підлітка і чи здатні впливати на нього, чи 

здійснюють вони контроль за його роботою, навчанням, організацією 

дозвілля. У випадку, якщо склад батьків неповний, корисно встановлювати 

причину і термін залишення одним із батьків родини, його участь у 

вихованні своїх дітей [145, с. 40]. Слід підтримати дану правову позицію. На 

даному рівні простежується взаємозв’язок, що об’єктивно є присутнім між 

умовами виховання неповнолітнього і такою обставиною, що сприяла 

вчиненню злочинів, як недоліки у виховній роботі в колективах (навчальних, 

трудових). При цьому підліток мав справу з байдужим ставленням до себе з 

боку адміністрації, громадської організації, небажанням або невмінням 

довідатися про його внутрішній світ, прищепити йому інтерес до праці, 

залучити до громадського життя колективу, вчасно і різко засудити його 

негативну поведінку. 

За дослідженням встановлено, що у більшості випадків вчиненню 

злочинів передує неналежна, а нерідко й антигромадська поведінка 

неповнолітнього, про яку не знають педагогічні колективи навчально–

виховних закладів, адміністрація підприємств, де працює неповнолітній, 

громадськість цих організацій, органи ювенальної превенції в поліції. Ці 
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особи й організації не завжди вчасно попереджають і припиняють 

протиправну поведінку неповнолітнього, не допомагають підліткові знайти 

правильне застосування його фізичних і духовних сил, визначитися з 

напрямом інтересів. Вчинення неповнолітньою особою злочину стає 

несподіванкою для педагогічних колективів та громадськості. Це 

відбувається тоді, коли вони цікавляться тільки зовнішньою стороною 

поведінки підлітка у навчально–виховній установі або на підприємствах і не 

знають його внутрішнього світу, спрямованості його інтересів, найближчого 

соціального оточення, умов життя в родині. У науковій літературі доречно 

зазначається, що під час розслідування злочинів недостатньо констатувати 

недоліки виховання. Повинно бути з’ясоване також :  по–перше, у чому 

конкретно полягають недоліки виховання; по–друге, хто за них 

відповідальний; по–третє, в наслідок яких причин ці недоліки мали місце 

(злісне порушення батьківських обов’язків або неможливість їх реалізації з 

різних причин, наприклад, розлучення, зайнятість на роботі тощо)             

[142, с. 25]. 

Під час розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх 

важливим є також встановлення обставин, що сприяли рецидиву. Серед 

таких факторів, насамперед, можна вказати наступні, що пов’язані з 

недоліками в діяльності правоохоронних органів і громадськості :   

– якщо неповнолітній вчинив повторний злочин, повернувшись на 

колишнє місце проживання після відбуття покарання або перебування у 

виховній установі, з’ясуванню підлягають умови його попереднього життя і 

виховання, чи були вжиті заходи щодо його влаштування і контролю за 

поведінкою і чому вони не дали результатів;  

– якщо неповнолітній був засуджений умовно, з’ясовується, чи був 

установлений підрозділом ювенальної превенції Національної поліції 

своєчасний контроль за поведінкою і виконанням покладених обов’язків, чи 

вживались інші заходи виправлення і перевиховання, які причини 

неналежного здійснення контролю. 
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Як доречно зазначає Н.І. Гуковська, реалізовуючи профілактичні цілі, 

органи кримінальної юстиції повинні також з’ясовувати, чи немає інших 

неповнолітніх, які потрапили під негативний вплив підозрюваного 

(обвинуваченого) або дію тих самих причин та умов, що надалі сприятимуть 

вчиненню ними злочинів. Подібні відомості повинні бути повідомлені 

органам профілактики для вжиття відповідних заходів [142, с. 25]. 

На підставі викладеного можна зробити висновок, що між умовами 

життя і виховання неповнолітнього та обставинами, що сприяють вчиненню 

ним злочину, є чітко виражений органічний зв’язок. Тому положення 

кримінального процесуального закону виражають загальну вимогу про 

необхідність з’ясування даних умов життя і виховання підлітка–

правопорушника. У зв’язку з вказаним, детальне вивчення особи 

неповнолітнього підозрюваного, його умов життя та виховання, (а саме :  

морально–побутових умов сім’ї, обстановки у школі чи іншому навчальному 

закладі або на виробництві, ставленні до навчання чи роботи, взаємин з 

педагогами однолітками тощо) дозволяє визначити негативний вплив на 

особу, на підставі чого формуються та розвиваються кримінально–направлені 

схильності, що призводять до вчинення кримінального правопорушення. 

Відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 485 КПК України, обставиною, яку 

необхідно з’ясовувати у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх, є 

наявність дорослих підбурювачів та інших співучасників кримінального 

правопорушення. Крім правового закріплення такого положення, обов’язок 

слідчого, прокурора підкріплюється практикою правозастосовної діяльності 

органів досудового розслідування. Так, за останні 5 років кількість фактів 

втягнення неповнолітніх в злочинну діяльність складає 3193 (у 2012 р. – 992, 

у 2013 р. – 795, у 2014 р. – 612, у 2015 р. – 498, у 2016 р. – 296), а також 236 

фактів правопорушень за використання малолітнього для зайняття 

жебрацтвом. Крім цього, за цей же період зареєстровано 9452 злочинів, 

вчинених неповнолітніми у групі з дорослими, що складає 19 % від усіх 

кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми.    
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У науковій літературі підкреслюється важливе значення встановлення 

даної обставини, оскільки доказування наявності дорослих підбурювачів та 

підмовників, насамперед, має значення для правильного розуміння механізму 

конкретних злочинних дій, індивідуалізації відповідальності та міри 

покарання неповнолітньому. Разом з тим, це має важливе значення для 

визначення і здійснення профілактичних заходів [145, с. 42]. 

Слід наголосити, що в судовій і слідчій практиці особлива увага 

приділяється залученню дорослими неповнолітнього в злочинну діяльність 

або в здійснення інших антигромадських дій. З огляду на підвищену 

суспільну небезпеку дій дорослих осіб, що втягують неповнолітніх у 

злочинну та іншу протиправну діяльність, органам досудового розслідування 

слід ретельно збирати докази не тільки відносно підозри неповнолітнього, 

але й ролі дорослого у втягуванні підлітка в злочин або схилянні його до 

здійснення інших антигромадських дій. При цьому, зростає значення якості 

перевірки версії про наявність дорослих, які втягли неповнолітніх у злочинну 

або іншу антигромадську діяльність. Як правильно вказують А.В. Смирнов і 

К.Б. Калиновський, під час розгляду справ про злочини неповнолітніх, 

вчинених за участю дорослих, необхідно ретельно встановити характер 

взаємовідносин між дорослим та підлітком, оскільки ці дані можуть мати 

суттєве значення для встановлення роді дорослого у залученні 

неповнолітнього у вчинення злочину або антигромадську діяльність [181, 

с. 774–775]. Під втягненням неповнолітнього у злочинну чи іншу 

антигромадську діяльність законодавець розуміє певні дії дорослої особи, 

вчинені з будь–яких мотивів і пов’язані з безпосереднім впливом на 

неповнолітнього з метою викликати у нього рішучість взяти участь в одному 

чи декількох злочинах або займатись іншою антигромадською діяльністю. 

Втягнення завжди передбачає наявність причинного зв’язку між діями 

дорослої особи і виникненням у неповнолітнього бажання вчинити 

протиправні дії. Зазначений наслідок може досягатися за допомогою всіх 

видів фізичного насильства (заподіяння тілесних  ушкоджень, мордування, 
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катування тощо) і психічного впливу (погроза застосувати насильство, 

завдати матеріальних збитків, зганьбити в очах однолітків та товаришів, 

позбавити повсякденного спілкування, переконання, залякування, обман, 

шантаж, підкуп, розпалювання почуття помсти, заздрості або інших низьких 

почуттів; давання порад про місце й способи вчинення злочину або 

приховання його слідів; обіцянка приховати сліди злочину, забезпечити 

грошима, подарунками, розвагами тощо) (пункт 5 постанови Пленуму 

Верховного Суду України «Про застосування судами законодавства про 

відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу 

антигромадську діяльність» від 27.02.2004 р. № 2) [182]. 

Розглянемо проблему термінологічного підходу до розглянутого 

питання. У вказаній Постанові Пленуму Верховного Суду України від 

27.02.2004 р. № 2  у визначенні «втягнення неповнолітніх у злочинну або 

іншу антигромадську діяльність» мова, на відміну від п. 4 ч. 1 ст. 485 КПК 

України, йде не про наявність підмовників, а фактично про більше широке за 

обсягом поняття – «вплив на неповнолітнього дорослої особи».  

З цього приводу А.П. Попов вказує, що термін «вплив» набагато 

ширший за поняття «співучасті». До нього також входить як вплив дорослих, 

так і інших неповнолітніх, що не вказано в чинному кримінальному 

процесуальному законі. Вплив не підпадає під кримінально–правове поняття 

співучасті, але відіграє свою роль при виникненні та формуванні в 

неповнолітніх антигромадських поглядів і звичок (наприклад, неправильне 

виховання, аморальна поведінка батьків, друзів, колег по роботі або 

навчанню та ін.). Ці обставини також можуть прямо або опосередковано 

привести неповнолітнього до вчинення злочину, тому їх необхідно 

враховувати при проведенні слідчих дій, а також при застосуванні заходів 

кримінально–правового характеру (особливо, не пов’язаних з позбавленням 

волі, оскільки соціальне оточення, що негативно впливає на неповнолітнього, 

здатне нейтралізувати будь–який виховний вплив) [179, с. 9–10]. 
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Слід погодитись із І.А. Даниленко, яка зазначає, що вимога закону про 

необхідність встановлення впливу на неповнолітнього старших за віком осіб 

означає, що визначенню підлягає коло осіб, які позитивно та негативно 

впливають на неповнолітнього, і в чому цей вплив проявляється. Разом з тим, 

встановлення кола осіб, які позитивно впливають на неповнолітнього 

обвинуваченого (підозрюваного), також має велике значення для досягнення 

задач кримінального процесу, як і встановлення осіб, які негативно 

впливають або продовжують негативно впливати на обвинуваченого 

(підозрюваного)  після вчинення ним злочину  [183, с. 100]. 

Аналогічну думку висловлює й С.С. Пієв, пропонуючи внести зміни до 

КПК України і викласти п. 4 ч. 1 ст. 485 КПК України у наступній редакції :  

«4) вплив на неповнолітнього старших за віком осіб». Формулювання 

обставини «вплив на неповнолітнього старших за віком осіб», на думку 

автора, є більш виправданим з огляду на можливість встановлення кола осіб, 

які позитивно та негативно впливають на неповнолітнього. Крім того, таке 

формулювання вимагає встановлення не лише дорослих осіб, які впливають 

на неповнолітнього підозрюваного, а й старших за віком цієї особи, які також 

можуть бути неповнолітніми,  наприклад, віком 16 –17 років [184, с. 220], що 

ми підтримуємо.   

Встановлення дорослих підбурювачів та інших співучасників 

неповнолітнього є одним з найбільш важливих і водночас складних завдань, 

що стоять перед слідчим, прокурором, судом. Зумовлено це тим, що у 

кожному третьому кримінальному провадженні за участю неповнолітнього 

спостерігається особливо активна роль дорослого у вчиненні злочину. Разом 

з тим, зібрати достатню сукупність доказів цієї злочинної активності для 

притягнення дорослого до кримінальної відповідальності часто дуже важко. 

Слідчі не завжди повно і ретельно з’ясовують обставини втягування 

неповнолітніх у злочинну діяльність дорослими особами, які часом 

залишаються безкарними. Подібний стан речей обумовлюється низкою 

суб’єктивних та об’єктивних причин. На практиці зустрічається багато 
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випадків, коли неповнолітні, бажаючи приховати роль дорослого у вчиненні 

злочину, беруть всю вину на себе. Часто така позиція спричинена їхніми 

неправильними уявленнями про такі поняття, як честь, достоїнство, 

мужність, дружба, товариство тощо. Іноді дорослі співучасники залякують 

неповнолітніх розправою у випадку, якщо вони розкриють їх причетність до 

вчинення кримінального правопорушення. Із цього приводу правильно 

зазначив Г.М. Міньковський, що підбурювачі з–поміж досвідчених злочинців 

прагнуть зв’язати підлітка круговою порукою, грають на його почуттях, 

страху ганьби, небажанні виглядати «зрадником» стосовно «товариша». Ці 

особи, як правило, вдаються і до хитрих прийомів маскування, діючи через 

посередників, не беручи участь безпосередньо у злочині, приховуючи своє 

місце проживання [178, с. 97]. Тому знання і врахування можливих способів 

впливу на неповнолітніх необхідні для встановлення дійсної ролі дорослих 

осіб у втягненні неповнолітніх у злочинну діяльність. 

Як аргументовано в пункті 2 постанови Пленуму Верховного Суду 

України «Про застосування судами законодавства про відповідальність за 

втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність» від 

27.02.2004 р. № 2 судам необхідно з’ясовувати, які форми та способи 

втягнення неповнолітнього у вчинення протиправних дій застосовувалися 

дорослою особою, характер фізичного або психічного примусу, а також – чи 

не зловживала ця особа службовою, матеріальною або іншою залежністю від 

неї неповнолітнього. У пункті 4 вказаної постанови наголошено, що 

зважаючи на те, що такі злочини можуть бути вчинені тільки з прямим 

умислом, суди повинні з’ясовувати, чи усвідомлювала доросла особа, що 

своїми діями втягує неповнолітнього у вчинення злочину або в іншу 

антигромадську діяльність. Однак необхідно враховувати, що кримінальна 

відповідальність за зазначені дії настає як у разі, коли доросла особа знала 

про неповнолітній вік втягуваного, так і тоді, коли вона за обставинами 

справи повинна була або могла про це знати [182]. Дані положення слід 
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ураховувати слідчим, прокурором під час здійснення досудового 

розслідування. 

Під час здійснення кримінального провадження необхідно правильно 

встановити об’єктивну сторону втягнення неповнолітнього у злочинну 

діяльність. У науковій літературі вказується, що даний злочин може мати 3 

форми : а) неконкретизоване втягнення, при якому відбувається психологічна 

обробка неповнолітнього, прищеплення йому злочинного способу життя, 

вербування до лав злочинного світу, яке зустрічається у 15 % випадків 

втягнення; б) конкретизоване втягнення, при якому дорослий прагне 

сформувати у неповнолітнього самостійний умисел на вчинення злочину, що 

відмічається у 19 % проваджень; в) конкретизоване втягнення, при якому 

неповнолітній залучається до вчинення злочину, що задумав дорослий, в 

якості співучасника, що присутнє у 66 % втягнення [185, с. 87–95]. 

Слід звернути увагу і на те, що, визначаючи міру суспільної 

небезпечності злочину, вчиненого неповнолітнім, треба враховувати форми 

та способи втягнення, ступінь негативного впливу на нормальний розвиток і 

здоров’я неповнолітнього, у тому числі психічного, а також інші заподіяні 

злочином шкідливі наслідки. Крім того, необхідно звернути увагу на те, що 

втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність батьками, опікунами, 

піклувальниками, педагогами, спортивними тренерами, керівниками 

практики студентів, наставниками неповнолітніх на підприємстві чи в 

установі, як правило, свідчить про підвищену суспільну небезпечність цих 

осіб, яка також в обов’язковому порядку підлягає встановленню під час 

досудового розслідування.  

Отже, встановлення даного виду обставин, що входить у предмет 

доказування в кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх, становить 

важливе прикладне завдання. Будь–які дії неповнолітнього слід розглядати, 

вивчати та аналізувати через призму необхідності їх з’ясування з 

урахуванням того, чи міг підліток вчинити злочин без допомоги інших осіб. 

Важливі дані з цього приводу можуть міститись в показаннях батьків та 
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інших законних представників неповнолітнього підозрюваного, тому що 

вони часто пояснюють вчинення злочинів їхніми дітьми негативним впливом 

антигромадських в основному дорослих елементів. 

Ще однією обставиною, яка, на нашу думку, повинна бути встановлена  

в кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх, є причини та умови 

вчинення кримінального правопорушення, що скасовано у КПК України 2012 

року. У підтвердження даного твердження наведемо точку зору О.М. Ларіна, 

який вказує, що  висновок про можливість виправити та перевиховати особу, 

яка вчинила злочин, без застосування покарання може бути обґрунтованим, 

якщо встановлені причини й умови, що сприяли злочину, доведено. До того 

ж, завдяки заходам, вжиття до усунення цих обставин, склалася обстановка, 

яка забезпечує належну поведінку певної особи, наприклад, підсудний 

обірвав криміногенні зв’язки, поступив на роботу та інше [186, с. 64], що ми 

підтримуємо. Слід погодитись із О.О. Левандаренко, що причини й умови, 

що сприяли вчиненню неповнолітнім злочину, є винятково важливою ланкою 

у низці обставин, що входять до предмета кримінального процесуального 

доказування. Наскільки глибоко, всебічно та своєчасно вони будуть виявлені, 

настільки доцільними та ефективними будуть заходи щодо їх усунення, а 

відповідно і щодо перевиховання неповнолітніх [128, с. 125]. 

З однієї сторони, профілактична робота здійснюється поза межами 

кримінальної процесуальної діяльності. З іншої сторони, з’ясування причин і 

умов вчинення неповнолітнім кримінального правопорушення позначяться 

на якості дослідження складу злочину, форми вини, обставин, що 

характеризують особу. З цих питань у підзаконній нормативно правовій базі 

передбачено обов’язок слідчого встановлювати причини та умови вчинення 

кримінального правопорушення, проте у КПК України на це посилання 

немає. Зокрема, у п. 2.1.5 Положення про органи досудового розслідування 

Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого Наказом МВС 

України 09.08.2012 р. № 686 передбачено, що одним з основних завдань 

органів досудового розслідування є виявлення причин і умов, які сприяють 
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учиненню кримінальних правопорушень, і вжиття через відповідні органи 

заходів щодо їх усунення [187]. У зв’язку з вказаним, ми пропонуємо внести 

зміни до кримінального процесуального законодавства, доповнивши ч. 1 

ст. 485 КПК України додатковим пунктом: «Причини та умови вчинення 

кримінального правопорушення». Закріплення на законодавчому рівні 

вимоги щодо встановлення причин та умов вчинення неповнолітнім 

кримінального правопорушення покладатиме на слідчого, прокурора, суд 

обов’язок ретельно досліджувати обставини, що сприяли вчиненню злочину 

підлітками. Вважаємо, що виконання даної вимоги залежить, перш за все, від 

того, як сумлінно будуть здійснювати свої повноваження посадові особи, які 

проводять досудове розслідування та судовий розгляд. 

Для правильного розуміння слідчими, прокурорами даної обставини 

необхідно визначити сутність термінів «причини» та «умови» вчинення 

кримінального правопорушення. Слід зазначити, що причини вчинення 

злочину неповнолітнім та дорослою особою різні. У зв’язку з вказаним, й 

потребує їх окреме вивчення. Як вказується у науковій літературі, причини 

вчинення підлітками злочинів та умови, які сприяли цьому, поняття не 

рівнозначні, хоча і близькі за змістом та знаходяться у тісному взаємозв’язку. 

Причини безпосередньо пов’язані з якостями особистості неповнолітнього 

правопорушника, його антигромадськими поглядами, навичками, звичками, 

які призвели до вчинення злочину. Така антисоціальна установка особистості 

підлітка формується під впливом умов життя і виховання в сім’ї, під 

негативним впливом з боку дорослих та інших обставин. Під впливом 

мікросередовища у свідомості неповнолітнього укорінюється звичка 

нехтувати вимогами закону, не рахуючись з думкою суспільства. Умовами ж, 

що сприяли вчиненню злочину, є фактори зовнішнього характеру, які 

полегшили досягнення злочинного результату і які сприяли проявленню 

антигромадських звичок та поглядів. Вони пов’язані не стільки з особистістю 

злочинця, скільки з об’єктом злочинного посягання та обстановкою його 

скоєння [188, с. 112–119, 238–244]. 
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За визначенням М.О. Карпенко, причиною вчинення неповнолітнім 

злочину є його антигромадська спрямованість, пов’язана з особистими 

якостями підлітка, яка викликає в нього рішучість вчинити правопорушення. 

Негативне відношення до соціальних та моральних цінностей, наявність у 

неповнолітнього певних потреб та пов’язаний з ними характер їх 

задоволення, відсутність стійких суспільно позитивних установок, інтересів, 

поглядів на життя можуть викликати в нього протиправну поведінку. Однак 

«ступінь» спрямованості та готовності до вчинення злочину в підлітків не 

однакові. Одні мають загальну злочинну спрямованість та завжди готові до 

організації і вчинення злочину; другі – характеризуються загальною 

негативною спрямованістю особистості, багато в чому близькі до першої 

групи, але вони виступають у ролі співучасників, а не організаторів 

злочинної ситуації; треті – мають недостатньо стійку особисту 

спрямованість, позитивно характеризуються, в результаті наслідування 

іншим вчиняють злочини; четверта група підлітків, має загальну позитивну 

спрямованість, і скоюють суспільно небезпечні діяння випадково під 

впливом «дитячих» мотивів, легковажності, неправильної оцінки своїх дій 

[154, с. 27]. Умовами, що сприяють вчиненню особою, яка не досягла 

вісімнадцяти років, злочинів є зовнішні фактори, які полегшують досягнення 

злочинного наміру. У більшості випадків підлітки, на відміну від дорослих, 

не вчиняють злочини, якщо не буде відповідних умов, що сприяють їх 

вчиненню. Переростання антисоціальної поведінки підлітка в протиправні дії 

проходить під впливом конкретної життєвої ситуації [189, с. 314]. Серед 

умов, що сприяли вчиненню злочину неповнолітнім, О.О. Андрєєв пропонує 

виділяти: 1) обставини, які характеризують джерело виникнення у 

неповнолітнього антигромадських поглядів і звичок; 2) обставини, що 

призвели до формування злочинного умислу і безпосередньо штовхнули 

неповнолітнього на вчинення злочину; 3) обставини, що створили 

сприятливу обстановку для підготовки і вчинення злочину [170, с. 14]. 
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Отже, ми вважаємо, що в кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх обов’язковому встановленню підлягають причини і умови 

вчинення кримінального правопорушення особами, які не досягли 18 років. 

Дослідження даної групи обставин можна розглядати як один із напрямів  

кримінальної процесуальної діяльності слідчого, прокурора, оскільки   

з’ясування причин і умов вчинення неповнолітнім кримінального  

правопорушення позначяться на якості дослідження складу злочину, формі 

вини, обставин, що характеризують особу. Слід зауважити, що формуванню 

кримінальної спрямованості особистості неповнолітнього сприяє низка 

причин: послаблення форм контролю як з боку батьків, так і з боку педагогів, 

вихователів; наставників на виробництві дискредитація моральних 

цінностей; орієнтація підлітків тільки на розважальні форми дозвілля; слабий 

розвиток системи профілактики втягнення неповнолітніх до вживання 

алкоголю, наркотиків; матеріальні труднощі, які відчувають багато сімей; 

негативні зміни у сімейних відносинах (конфлікти, розлучення батьків тощо). 

У зв’язку з вказаним, вважаємо, що чинне кримінальне процесуальне 

законодавство слід доповнити положенням про обов’язок слідчого, 

прокурора встановлювати причини і умови вчинення кримінального 

правопорушення, зокрема й неповнолітнім.  

З урахуванням вищевикладеного можна зробити висновок, що до 

обставин, які сприяли вчиненню неповнолітнім кримінального 

правопорушення, віднесено три групи: 1) умови життя та виховання 

неповнолітнього; 2) наявність дорослих підбурювачів та інших співучасників 

кримінального правопорушення; 3) причини та умови вчинення 

кримінального правопорушення.  

Вивчення, дослідження та аналіз таких обставин сприятиме у 

конкретному кримінальному провадженні належному досудовому 

розслідуванню, призначенню оптимального виду покарання та вжиттю 

заходів, спрямованих на перевиховання особи, котра вчинила кримінально–

каране діяння, і запобіганню подальшій злочинній діяльності, та загалом буде 
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свідчити про подальший рух української національної правозастосовної 

системи до ювенальної юстиції. 

 

Висновки до розділу 2 

1. Перелік обставин, який підлягає встановленню у кримінальних 

провадженнях щодо злочинів, вчинених неповнолітніми, визнається 

уточнюючим порівняно із загальним предметом доказування. Детальна 

регламентація предмета доказування у цій категорії кримінальних 

проваджень є гарантією повного дослідження обставин вчиненого злочину, 

особи неповнолітнього правопорушника, забезпечення виховного впливу 

кримінального процесу. Правильне визначення предмета доказування сприяє 

швидкому, повному та неупередженому досудовому розслідуванню і 

судовому розгляду кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, 

винесенню правосудного рішення, посиленню гарантій забезпечення прав, 

свобод та законних інтересів таких учасників кримінального процесу, 

захисту неповнолітньої особи від незаконної та необґрунтованої підозри, 

обвинувачення чи засудження, необґрунтованого обмеження її прав і свобод. 

Встановлення причин та умов, що сприяли вченню неповнолітнім 

кримінального правопорушення, повинно бути одним із напрямів 

процесуальної діяльності слідчого, прокурора, суду, оскільки позначається на 

встановленні елементів складу злочину, форми вини, обставин, що 

характеризують особу, та процесу профілактики серед неповнолітніх.  

2. Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному 

провадженні щодо неповнолітніх, запропоновано поділити на дві групи: 1) 

обставини, що характеризують неповнолітнього підозрюваного; 2) 

обставини, що сприяють вчиненню неповнолітнім кримінального 

правопорушення. Виділено п’ять завдань, спрямованих на вивчення особи 

неповнолітнього підозрюваного: 1) правильне застосування кримінально-

правових норм; 2) забезпечення процесуального порядку досудового 

розслідування; 3) вирішення слідчим тактичних завдань під час досудового 
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розслідування; 4) запобігання злочинності; 5) ефективне застосування 

виправно-виховних заходів. Пізнавальний процес здійснюється 

уповноваженою особою за допомогою дій та заходів щодо вивчення особи 

неповнолітнього підозрюваного, які проводяться з використанням 

передбачених законом форм і методів. При цьому збирання інформації 

здійснюється з урахуванням дотримання прав, свобод та законних інтересів 

неповнолітнього і інших учасників кримінального провадження. 

3. Визначено, що вчиненню неповнолітнім злочину безпосередньо 

сприяють певні умови його життя і виховання, між чим є виражений 

органічний зв’язок. Детальне вивчення морально-побутових умов сім’ї, 

обстановки у школі чи іншому навчальному закладі, ставлення 

неповнолітнього до навчання, взаємин з педагогами, однолітками, вплив 

субкультури та ін. дозволяє визначити причини негативного впливу на нього 

та формування кримінальної схильності. Наголошено, що слідчому 

необхідно ретельно збирати докази не тільки відносно обґрунтованості 

підозри неповнолітнього, але й встановлення можливої ролі дорослого у 

втягуванні або схилянні до вчинення злочину. Встановлення підбурювачів та 

інших співучасників злочину є одним з найбільш важливих та складних 

завдань, оскільки за результатами дослідження і вивчених 517 кримінальних 

проваджень, у кожному третьому із них спостерігається особливо активна 

роль дорослого у вчиненні злочину.  
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РОЗДІЛ 3. 

ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ 

 

3.1 Провадження окремих слідчих (розшукових) дій за участю 

неповнолітнього  

 

Діяльність органів досудового розслідування передбачає різноманітні 

процесуальні дії, що регламентовані чинним кримінальним процесуальним 

законом. Незалежно від їх безпосередніх завдань, ці дії загалом спрямовані 

на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і 

судового розгляду кримінального провадження. Активний пошуковий 

характер процесу розслідування, що пов’язано із збиранням, перевіркою, 

оцінкою і використанням доказів, зумовлює виконання слідчим комплексу 

процесуальних дій. Такі дії мають назву «слідчі дії» і їх єдине спрямування – 

виконання завдань кримінального судочинства [190, c. 4]. До вказаного слід 

додати, що з 2012 року до цього терміну добавлено термін «розшукові», що в 

цілому використовується при досудовому розслідуванні як слідчі (розшукові) 

дії. З прийняттям у 2012 році КПК України велика увага закцентувалася 

власне на визначенні та використанні терміну «слідчі (розшукові) дії» як на 

основному різновиді процесуальних дій, проведення яких забезпечує 

здійснення досудового розслідування, виконання завдань й мети конкретного 

кримінального провадження. Ініціатором проведення слідчих (розшукових) 

дій майже у всіх випадках виступає слідчий, прокурор. Однак, слідчий має 

право шляхом надання доручення працівнику оперативного підрозділу 

зобов’язати його приймати активну участь в процесі досудового 

розслідування, зокрема, у розшукових заходах. Статтею 41 КПК України 

передбачено можливість працівнику оперативного підрозділу користуватися 

повноваженнями слідчого та, зокрема, у межах виконання доручення 

проводити слідчі (розшукові) дії. У зв’язку з цим, у назві, поряд зі слідчими, 
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з’являється доповнення у вигляді розшукових дій [191, с. 4]. Наслідком таких 

наукових поглядів і законодавчого закріплення стала поява нового як 

кримінального процесуального інституту, так і наукового терміну «слідчі 

(розшукові) дії». Перелік та процесуальний порядок провадження слідчих 

(розшукових) дій визначається главою 20 (ст. 223–245) КПК України, яка має 

назву «Слідчі (розшукові) дії», а також главою 21 (ст. 246–275) під назвою 

«Негласні слідчі (розшукові) дії», що є різновидом інших слідчих 

(розшукових) дій. В положеннях ч. 1 ст. 223 КПК України зазначається, що 

слідчими (розшуковими) діями є дії, спрямовані на отримання (збирання) 

доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному 

провадженні [51]. 

Серед учених–процесуалістів є декілька наукових позицій щодо 

визначення поняття слідчих (розшукових) дій. Щодо їх тлумачення в своїх 

поглядах учені розділилися на два «класичні» напрями :  

1) у широкому розумінні слідчі (розшукові) дії слід визначити всі дії 

уповноваженої особи (слідчого, прокурора, захисника), які здійснюються під 

час досудового розслідування;  

2) у вузькому це дії уповноваженої особи пізнавального характеру, 

спрямовані суто на швидке, повне і неупереджене встановлення обставин 

кримінального провадження.  

Вчені–процесуалісти С.А. Шейфер та І.М. Лузгін визначають слідчі дії 

як будь–які процесуальні дії слідчого, а також як комплекс пізнавальних і 

засвідчувальних операцій, що відповідають особливостям певних слідів та 

пристосованих для ефективного відшукання, сприйняття та закріплення 

доказової інформації, що в них міститься [192, с. 94–96; 193, с. 98–101]. В 

свою чергу, С.М. Стахівський та В.П. Шибіко слідчі дії розглядають як 

частину процесуальних дій, що спрямовані на збирання і перевірку доказів у 

матеріалах досудового розслідування та відрізняються від решти дій слідчого 

силою процесуального примусу [194, с. 234]. На думку М.А. Погорецького 

слідчі дії це вид процесуальних дій, передбачених кримінальним 
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процесуальним законом, що здійснюються у визначеному ним порядку 

уповноваженими на це особами, які наділені владними повноваженнями 

примусового характеру для отримання доказів (виявлення фактичних даних 

та їхніх джерел, їх перевірки й оцінки та надання їм статусу доказів), 

перевірки й оцінки самих доказів та їх використання у кримінальному 

провадженні [195, с. 392–393].  

За визначенням О.В. Капліної, серед процесуальних дій особливе 

значення мають дії, спрямовані на отримання (розшукування, збирання) або 

перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному 

провадженні. Автори підручника «Кримінальний процес» Ю.М. Грошевий, 

О.В. Капліна та О.Г. Шило такі дії називали діями, що мають пізнавальну 

спрямованість, тобто вони завжди спрямовані на отримання, фіксацію або 

перевірку доказів [153, с. 365]. М. Я. Никоненко визначає слідчі (розшукові) 

дії як регламентовані кримінальним процесуальним законом процесуальні 

дії, що здійснюються уповноваженою особою і являють собою сукупність 

пошукових пізнавальних і засвідчуючих операцій, направлених на отримання 

(збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному 

кримінальному провадженні [196, с. 223]. Стосовно визначення слідчих 

(розшукових) дій щодо досліджуваної категорії осіб, слід підтримати 

твердження В.В. Романюка, який визначає, що проведення слідчих 

(розшукових) дій в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх має 

власні особливості. Це обумовлено тим, що кримінальне провадження є 

відображенням дії особливого охоронного режиму, введення якого 

обумовлено специфікою неповнолітніх, як його учасників. Зазначене 

знаходить свій прояв у певних процесуальних особливостях порядку 

проведення таких дій за участю неповнолітніх [201, с. 23]. Беручи до уваги 

наукові позиції вчених, можна зробити висновок, що слідчими 

(розшуковими) діями в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх є 

процесуальні дії, перелік яких визначений КПК України, що проводяться із 

забезпеченням особливого охоронного режиму, обумовленого віковою, 
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біологічною, фізіологічною та психологічною специфікою неповнолітніх 

осіб. 

Узагальнення результатів анкетування 987 і 302 слідчих прокурорів, які 

спеціалізуються на розслідуванні кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніхсвідчить, що в кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх слідчими підрозділами Національної поліції з неповнолітніми 

підозрюваними найчастіше провадяться такі слідчі (розшукові) дії як: допит, 

пред’явлення для впізнання, освідування та слідчий експеримент.  

З позиції Р. І. Благути, О. О. Сергієнко та О. Є. Устюгової, допит ‒ це 

процесуальна дія, суть якої полягає в тому, що слідчий отримує від 

допитуваної особи відомості про подію злочину, осіб, які його вчинили, 

характер і розмір заподіяної шкоди, причини й умови, що сприяли вчиненню 

злочину, а також про інші обставини, що мають значення для кримінального 

провадження [197, с. 241]. Згідно наукового дослідження А. І. Кунтія з цих 

питань, допит є однією з форм отримання доказової інформації через 

фіксацію показань, процесуальний засіб формування і перевірки доказів   

[198, с. 387]. У свій час один із основоположників криміналістичної науки 

Ганс Грос писав: «… допитувані особи ‒ це скелет, а їхні показання кров і 

плоть попереднього слідства» [199, с. 46]. З погляду вчених–криміналістів, 

допит ‒ це слідча дія, яка полягає в регламентованому кримінальними 

процесуальними нормами інформаційно–логічному процесі спілкування осіб, 

які беруть в ньому участь, та спрямованому на отримання інформації про 

відомі факти, що мають значення для встановлення істини в кримінальному 

провадженні [200, с. 252]. Таким чином, допит є однією з форм отримання 

доказової інформації через фіксацію показань, процесуальний засіб 

формування і перевірки доказів. Проте на законодавчому рівні поняття 

допиту як слідчої (розшукової) дії не визначено, а також не сформульовано 

мети його проведення, як, наприклад, при регламентації огляду чи обшуку 

[202, с. 150]. Констатовано, що вивчення особи неповнолітнього 

підозрюваного є основою підготовки до допиту, яке здійснюється за 
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допомогою методів спостереження, бесіди та узагальнення незалежних 

характеристик. Застосування вказаних методах у взаємозв’язку дає змогу 

діагностувати психологічні характеристики особи і використовувати їх у 

різноманітних напрямах організації допиту, а саме: під час установлення 

психологічного контакту, у визначенні найефективніших методів 

психологічного впливу й тактичних прийомів допиту, в оцінці отриманої 

інформації [336, с. 9].  

За КПК України різновидом слідчих (розшукових) дій є негласні слідчі 

(розшукові) дії, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають 

розголошенню, за винятком випадків, встановлених законодавцем, тому 

обмежимося тільки визначенням мети та обґрунтування їхнього проведення 

[203, с. 628], оскільки це потребує окремої теми дослідження. 

Власне у даному підрозділі ми здійснимо дослідження особливостей 

проведення слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітнього 

підозрюваного. На цій підставі розробимо наукові рекомендації щодо 

вдосконалення чинного КПК України з цих питань. Будь–яке кримінальне 

провадження, в тому числі щодо неповнолітніх розпочинається з моменту 

внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР 

[204]. Не є виключенням і кримінальне провадження. Єдиною слідчою 

(розшуковою) дією, що може передувати цьому процесу, є огляд місця події.  

Досудове розслідування є початком кримінального провадження, 

метою якого є встановлення наявності чи відсутності ознак злочину в події, 

про яку стало відомо компетентним державним органам у процесі здійснення 

своїх повноважень. Прокурор, слідчий зобов’язані в межах своєї компетенції 

розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього 

виявлення ознак кримінального правопорушення (ст. 25 КПК України), а 

також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події 

кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила. Власне ця стадія 

процесу має велике значення тому, що вона є «своєрідним фільтром», для 

прийняття рішення з цього питання, оскільки саме в цей час слідчий збирає 
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відомості, що можуть свідчити про винуватість особи чи навпаки її 

непричетність до вчиненого кримінального правопорушення. Це сприяє 

захисту прав, свобод та законних інтересів неповнолітньої особи і є 

важливою гарантією, яка стоїть на перешкоді висуненню незаконної та 

необґрунтованій підозри. У своїх дослідженнях Л. Л. Канєвський та 

М. О. Карпенко зазначали, що під час кримінальних проваджень про 

суспільно небезпечні діяння щодо неповнолітніх, досудове розслідування як 

стадія кримінального провадження значно обумовлює ефективність 

подальшого розслідування злочину. За їх визначенням, саме своєчасний 

початок досудового розслідування :  а) дозволяє оперативно реагувати і 

перешкоджати злочинній діяльності неповнолітніх; б) розвіює в них, а також 

у інших підлітків почуття безкарності за вчинення суспільно небезпечного 

діяння; в) дозволяє захистити особу неповнолітнього правопорушника від 

подальшого негативного впливу з боку дорослих осіб; г) дає можливість 

відповідним державним органам здійснювати виховний вплив на особу, яка 

не досягла вісімнадцяти років, на більш ранніх етапах [205, с. 54; 154]. Слід 

зазначити, що чинне кримінальне процесуальне законодавство України не 

містить правових положень, що визначають і підкреслюють специфіку 

початку досудового розслідування кримінального провадження щодо 

неповнолітніх.  

Як вже зазначалося, досудове розслідування розпочинається з внесення 

відомостей до ЄРДР. Внести відомості до ЄРДР про кримінальне 

правопорушення, вчинене неповнолітнім, може будь–який слідчий, 

наприклад, черговий. Що ж стосується проведення досудового 

розслідування, то відповідно до положень ч. 2 ст. 484 КПК України, його 

зобов’язаний здійснювати тільки слідчий, який спеціально уповноважений 

керівником органу досудового розслідування, якого інколи на практиці слідчі 

між собою називають «ювенальний слідчий». Ця норма узгоджена з пунктом 

12 Пекінських правил, де передбачено, що для виконання службовими 

особами поліції своїх функцій, які здійснюють розслідування у кримінальних 
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провадженнях щодо неповнолітніх, займаються попередженням злочинності 

серед них, повинні пройти підготовку та спеціальний інструктаж [5].  

Після початку досудового розслідування кримінальних проваджень 

щодо неповнолітніх слідчому зазвичай потрібна допомога, яка йому 

надається уповноваженими оперативними підрозділами, іншими 

підрозділами Національної поліції України, на даний час один із них 

представлений підрозділами ювенальної превенції територіальних управлінь 

Національної поліції України. Слід звернути увагу, що у розділі 10 

Пекінських правил передбачено положення про «первісний контакт» 

неповнолітнього із правоохоронними органами держави у разі вчинення ним 

кримінального правопорушення. Зокрема, у них зазначено: «Контакт між 

органами по забезпеченню правопорядку і неповнолітнім правопорушником 

здійснюється таким чином, щоб поважати правовий статус неповнолітнього, 

сприяти його благополуччю неповнолітнього та уникати спричиненню 

шкоди з урахуванням обставин кримінального провадження» 5, с. 20. Така 

норма знайшла своє відображення в КПК України 2012 року, зокрема, у 

положеннях ч. 2 ст. 484 КПК України, закріплено що слідчий, прокурор, 

слідчий суддя, суд та всі інші особи, які беруть у ньому участь, зобов’язані 

здійснювати процесуальні дії в порядку, що найменше порушує звичайний 

уклад життя неповнолітнього та відповідає його віковим та психологічним 

особливостям, роз’яснювати суть процесуальних дій та вживати всіх інших 

заходів, спрямованих на уникнення негативного впливу на неповнолітнього. 

Дотримання вказаного підходу визнається і практичними працівниками     

[112, с. 135], що підтверджено і нами при анкетуванні 987 слідчих та 302 

прокурорів.  

Появі в кримінальному провадженні неповнолітнього учасника, в тому 

числі й підозрюваного, передує його виклик або запрошення слідчим чи 

прокурором. Вибір способу виклику повинен оптимально відповідати слідчій 

ситуації і бути направленим на встановлення психологічного контакту з 

допитуваним [206, с. 229; 207]. Зміст положень ч. 2 ст. 133 чинного КПК 
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України дозволяє зробити висновок, що однією з підстав для виклику 

неповнолітнього підозрюваного як учасника кримінального провадження для 

участі в слідчій (розшуковій) дії є наявність у слідчого, прокурора достатніх 

підстав вважати, що особа може дати показання, які мають значення для 

кримінального провадження. Виклик учасника кримінального провадження, 

зокрема неповнолітнього для участі у слідчій (розшуковій) дії, здійснюється 

у порядку, визначеному положеннями ст. 135 чинного КПК України, ч. 1 якої 

передбачає такі способи виклику : 1) шляхом вручення повістки про виклик; 

2) шляхом надіслання повістки поштою, електронною поштою чи 

факсимільним зв’язком; 3) шляхом здійснення виклику по телефону або 

телеграмою [51]. За загальним правилом, визначеним у ч. 4 ст. 135 КПК 

України, повістка про виклик неповнолітньої особи, як правило, вручається її 

батьку, матері, усиновлювачу, законному представнику або іншій 

уповноваженій законом особі. При цьому законодавець не забороняє й інший 

порядок вручення повістки такій особі, який  допускається лише у випадку, 

якщо це обумовлюється обставинами кримінального провадження. Така 

позиція находить підтримку і серед інших науковців. Зокрема, 

Є. Д. Лук’янчиков вважає, що в іншому порядку неповнолітні викликаються 

з міркувань правового або тактичного характеру, у зв’язку з необхідністю 

застосувати привід неповнолітнього, допитати його негайно або без участі 

батьків чи інших законних представників, коли є достатні підстави вважати, 

що такі особи можуть негативно вплинути на неповнолітнього [206, с. 231]. 

Прикладом цього може служити розслідування кримінального 

правопорушення про зґвалтування, коли участь батьків або осіб, які їх 

замінюють, інших законних представників, педагогів від навчального 

закладу, де навчається дитина, може її сильно схвилювати і вона може 

«закритися» для спілкування. Наукову позицію по іншим категоріям 

проваджень висловив В. В. Шимановський, який є прихильником позиції про 

здійснення виклику неповнолітнього підозрюваного через законних 

представників. Він вважає, що такий порядок необхідно застосовувати для 
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того, щоб попередити занадто сильний емоційний вплив на неповнолітнього, 

повідомити батькам про те, що сталось, посилити нагляд за підлітком, а 

також дати цим особам можливість вчасно запросити захисника, створити 

законному представникові можливість для реалізації його прав та обов'язків 

[208, с. 34], що на наш погляд є дискусійним. 

Підтримуючи вказану позицію, С. К. Пітерцев та А. А. Степанов 

підкреслюють, що втрата фактору раптовості може зашкодити результатам 

допиту, у зв’язку з чим вони рекомендують проводити допит за місцем 

проживання без попередження про це [209, с. 34]. Аналізуючи 

висловлювання вчених у цьому напрямі дослідження, можна стверджувати, 

що незалежно від способу виклику неповнолітнього підозрюваного, факт 

своєчасного інформування такого учасника кримінального провадження про 

провадження слідчої (розшукової) дії за його участю підлягає обов’язковому 

підтвердженню. Така наукова позиція находить підтримку і серед інших 

науковців [210]. 

У ході проведеного М.О. Карпенком дослідження відносно 

особливостей кримінальних проваджень щодо неповнолітніх були виявлені 

деякі недоліки та порушення закону, що допускаються у досудовому 

розслідуванні. Це проявлялись у тому, що слідчі, маючи докази причетності 

неповнолітніх до кримінального правопорушення, допитували їх як свідків, 

спрямовуючи такі допити насамперед для викриття їх у вчиненні злочину. 

Користуючись недостатньою юридичною поінформованістю неповнолітніх, 

слідчі отримували відомості, які в подальшому були спрямовані на 

доказування винності підлітків [154]. На підтвердження цього проведеним 

нами дослідженням та вчиненням 517 кримінальних проваджень 

встановлено, що в окремих із них дійсно зустрічалися випадки, коли 

неповнолітні спочатку допитувалися в якості свідків, проте в подальшому їх 

статус змінювався на підозрюваного, чим порушувалось їх право на захист. У 

відповідності з положеннями п. 1 ч. 3 ст. 87 КПК України даний доказ є 
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недопустимим, а такі дії можуть бути визнані як порушення прав людини і 

основоположних свобод. 

Загальні процесуальні та криміналістичні положення і методики 

організації та тактики проведення допиту, в тому числі неповнолітнього 

підозрюваного, докладно розглянуті в юридичній літературі 

В. К. Весельським [211], А. Є. Голубовим [212], Т. С. Кобцовою [214], 

В. Е. Коноваловою [215], Т. В. Матієнко [216], О.М. Процюк [336], 

В. В. Романюком [112], Н. З. Рогатинською [218], Ю. В. Рудницькою [213], 

Н. Ш. Сафіним [91], В. Ю. Шепітько [219], К. О. Чаплинським [217], 

О. О. Юхном [220] та іншими. Окремим аспектам проведення допиту 

неповнолітнього підозрюваного в кримінальному провадженні були 

присвячені й наші роботи [202]. 

Допит є слідчою (розшуковою) дією, що проводиться в усіх 

кримінальних провадженнях. Під час допиту можуть виникати труднощі, 

особливо якщо допитуваними є неповнолітні особи. Перш ніж вести мову 

про допит неповнолітнього підозрюваного, необхідно звернути увагу на 

момент, з якого він стає учасником кримінального провадження. Відповідно 

до положень ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, 

передбаченому статтями 276–279 КПК України повідомлено про підозру, або 

особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, 

або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не 

вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито 

заходів у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень. 

Аналіз правового положення неповнолітнього підозрюваного в 

кримінальному судочинстві України дозволяє зробити деякі висновки. По–

перше, процесуальні права й обов’язки неповнолітнього, який вчинив 

кримінальне правопорушення, є тотожні процесуальним правам й 

обов’язкам, що мають під час кримінального провадження дорослі особи, і 

визначаються положеннями ст. 42 КПК України. По–друге, глава 38 чинного 

КПК України, що регламентує порядок кримінального провадження щодо 
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неповнолітніх, містить положення, які визначають певні особливості в 

проведенні процесуальних дій по такій категорії проваджень, а також 

встановлює додаткові обставини, що підлягають доказуванню. З нашої точки 

зору, такими особливостями нормативного регулювання по цій категорії 

проваджень є :   

а) додатковою гарантією, яка забезпечує найбільш повну реалізацію 

прав неповнолітніх підозрюваних у кримінальному процесі;  

б) дозволяють індивідуально, з урахуванням вікових та психологічних 

особливостей неповнолітнього, підійти до питання призначення йому 

найбільш доцільного заходу забезпечення кримінального провадження;  

в) визначають особливий предмет доказування, під яким слід розуміти 

повноту відображення значущих саме для цієї категорії кримінальних 

проваджень обставин та забезпечення всебічності, повноти й 

неупередженості їх дослідження. Така позиція знаходить підтримку і серед 

інших учених [221].  

У випадках, коли слідчим прийнято процесуальне рішення щодо 

повідомлення про підозру неповнолітньому, може бути проведений його 

допит як підозрюваного. Новелою чинного кримінального процесуального 

законодавства України є те, що закон не зобов’язує правозастосувача 

(слідчого, прокурора) проводити допит неповнолітнього підозрюваного 

відразу ж після визнання його підозрюваним. На перший погляд, 

законодавець надає певну процесуальну самостійність слідчому, прокурору у 

виборі засобів обрання тактики проведення слідчих (розшукових) дій, з 

іншого ж, не надає можливості неповнолітньому підозрюваному та 

представникам сторони його захисту при цьому користуватися в повному 

обсязі своїми правами. У зв’язку з цим, із таким підходом національного 

законодавця, на наш погляд, погодитися не можна. Вказане підтверджується і 

науковою позицією Н. В. Павлюка, який зазначає, що марнування часу може 

привести до навмисного чи ненавмисного викривлення показань 

неповнолітніх [222, с. 190]. Як наслідок, це призведе до несвоєчасної 
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реалізації і забезпечення права на захист неповнолітніх. За таких обставин ми 

можемо лише запропонувати внести зміни до глави 22 чинного КПК України, 

доповнивши її зміст додатковою статтею 279–1 «Допит підозрюваного», яку 

викласти у наступній редакції: «Слідчий зобов’язаний допитати 

підозрюваного негайно після його явки або приводу, але не пізніше 24 

години після повідомлення йому про підозру». Крім цього, статтю 490 КПК 

України «Допит неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого» також 

необхідно доповнити положенням з аналогічним змістом [202, с. 151]. 

Допит проводиться в порядку, передбаченому положеннями                 

ст. ст. 223‒226 КПК України та є чітко обумовленою процесуальними 

нормами і соціальними ролями формою спілкування між людьми. Така 

форма, як зауважує А.Р. Ратінов, унеможливлює психологічну близькість 

людей, породжує додаткові комунікативні бар’єри, що не сприяє досягненню 

істини у кримінальному провадженні. Зазначені перешкоди властиві 

переважно спілкуванню з підозрюваними особами, що зумовлено оборонною 

домінантою в поведінці правопорушника [223, с. 196]. 

У юридичній літературі більшість вчених залежно від тих чи інших 

підстав класифікують допит за різними ознаками. На нашу думку, найбільш 

повну класифікацію запропоновано К.О. Чаплинським, який виділяє допит за 

такими критеріями :  1) залежно від етапу досудового розслідування; 2) за 

слідчою ситуацією, що склалася; 3) за процесуальним станом допитуваного; 

4) за суб’єктом проведення; 5) за змістом, послідовністю, місцем та часом 

проведення; 6) за віковими особливостями та психофізичним станом 

допитуваного; 7) за колом учасників; 8) за приналежністю допитуваного до 

певної категорії осіб; 9) за якістю отриманих відомостей; 10) за 

використанням науково–технічних засобів та процедурними особливостями 

проведення допиту тощо [224, с. 130]. 

При допиті неповнолітнього, С.В. Кузнєцова та Т.С. Кобцова 

виділяють такі аспекти, як : 1) процесуальний (суворе дотримання вимог 

закону щодо підготовки, проведення та фіксації допиту); 2) психологічний 
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(урахування психо–вікових особливостей, соціально–психологічної 

характеристики, темпераменту  допитуваного); 3) етичний (високоморальна, 

тактовна поведінка слідчого); 4) педагогічний або виховний (допит будується 

на основі індивідуального підходу, прояві чуйності до особистості неповнолітнього); 

5) тактичний (використання тактичних прийомів допиту залежно від ситуації, 

що складається) [214, с. 19–52], що ми підтримуємо. 

Слідчому, прокурору, готуючись до допиту необхідно мати на увазі 

такі психологічні особливості неповнолітніх, як :  прагнення після вчинення 

злочину розповісти кому–небудь про ці події, тобто виговоритися; тенденцію 

замовчувати обставини, де він проявив себе, як на його думку, недостатньо 

розумно; артистизм і позерство; тенденцію розглядати розслідування як 

своєрідне змагання; завищений рівень самооцінки; уміння швидко і 

непомітно для оточуючих відключатися від реальності та перебувати у світі 

фантазій; підвищену чутливість до брутальності, відсутності уваги до своєї 

особистості; готовність завзято боротися за «свої права»; високу ймовірність 

відмови від раніше даних показань за переконанням родичів або захисника 

тощо. Найменша помилка слідчого викликає у неповнолітнього активізацію 

позиції. Це відбувається навіть у випадках, коли слідчий або інші особи, які 

беруть участь в розслідуванні, лише дозволяють собі недоброзичливі 

оціночні судження, що стосуються особи неповнолітнього або близьких йому 

осіб. У цьому зв’язку є доволі ефективним непрямий допит, тобто з’ясування 

другорядних деталей події з одночасним приховуванням інтересу слідчого до 

основного предмета допиту, що може створити у допитуваного уявлення про 

те, що все інше слідчому відомо.  

У відповідності до положень ч. 2 ст. 226 КПК України малолітню або 

неповнолітню особу, в тому числі неповнолітнього підозрюваного, слідчий 

має право допитувати без перерви понад одну годину, при цьому загальна 

тривалість допиту не може перевищувати двох годин на день [94]. В той же 

час з цих питань серед учених триває дискусія. Так, психологи стверджують, 

що час, протягом якого неповнолітні здатні втримувати увагу, складає не 
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більше 40–45 хвилин, відповідно, допитувати дитину потрібно саме такий 

час, але в цілому не більше чотирьох годин на день [214, с. 9–10]. На нашу 

думку, останнє можна частково підтримати щодо кримінальних 

провадженнях щодо розслідування тяжких та особливо тяжких і 

багатоепізодних кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми, 

або за їх участю (за 5 років в Україні неповнолітніми вчинено понад 25 тисяч 

таких видів злочинів). Цілком аргументованою та такою, що ми підтримуємо, 

видається позиція М. І. Порубова, який окремо зазначає, що й малолітні 

особи можуть бути уважними і зосередженими певний проміжок часу, тому 

тривалість її допиту не повинна перевищувати 15 хвилин для дітей до 7 років 

і однієї години для дітей до 14 років [225, с. 150]. За останні 5 років малолітні 

вчинили суспільно небезпечних подій - 745. З наукової точки зору 

І. А. Арямова, діти 5–7 років діти можуть бути уважними протягом 15 

хвилин, 7–10 років приблизно 20 хвилин, 10–12 років – приблизно 25 хвилин, 

доросліше 12 років – приблизно 30 хвилин [226, с. 14]. Згідно позиції 

М. І. Єникєєва та Е. О. Черних, допит неповнолітніх доцільно проводити не 

більше однієї години, а дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 

відповідно не більше 20 та 30 хвилин [227, с. 56]. Недоліком закону, на думку 

А.І. Кунтія, яку ми цілком підтримуємо, є те, що він чітко не визначає 

тривалості перерви, тому слідчий повинен визначати її сам за своїм 

внутрішнім переконанням [198, с. 389] або на нашу думку за результатами 

консультації психолога, педагога, лікаря. З урахуванням наведеного та 

результатів дослідження (за останні 5 років неповнолітніми вчинено 25523 

тяжких та особливо тяжких злочинів (51,5%) та у групі з дорослими 9452 

(19%) від усієї кількості зареєстрованих), нами вбачається необхідність, а, 

відповідно, і можливість продовження визначеного законом часу для допиту 

неповнолітнього підозрюваного. Однак, як виняток при розслідуванні тяжких 

та особливо тяжких і багатоепізодних кримінальних проваджень тривалість 

допиту повинна визначатися індивідуально, виходячи із особливостей 

вчиненого кримінального правопорушення, фізіологічних і вікових 
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властивостей неповнолітнього, встановлених за допомогою консультацій 

педагога, психолога або лікаря, але не більше восьми годин на день, з 

перервою після кожного часу допиту. 

Законом передбачена можливість участі при допиті неповнолітнього 

інших, крім слідчого і допитуваного, осіб. Відповідно до положень               

ст. 491 КПК України під час допиту неповнолітнього підозрюваного, який не 

досяг шістнадцятирічного віку, або якщо неповнолітнього визнано розумово 

відсталим, може брати участь педагог, психолог, а також законні 

представники неповнолітнього, а у разі необхідності ‒ лікар. Це здійснюється 

у відповідності до прийнятого рішення слідчого, прокурора, слідчого судді, 

суду або за клопотанням захисника. 

Слід наголосити про те, що в законі прямо не визначена участь даних 

осіб у кримінальному провадженні. У літературі висловлюються різні точки 

зору. Найпоширеніша з них зводиться до того, що вони допомагають 

слідчому встановити психологічний контакт із неповнолітнім підозрюваним 

під час допиту; залучення їх до участі в допиті повинно сприяти 

встановленню істини і позитивно впливати на підозрюваного [178, с. 118]. 

Негативно ставлячись до участі зазначених осіб при допиті, Н.І. Гуковська 

зазначила, що практика показує, що слідчі цілком справляються із завданням 

встановлення психологічного контакту з неповнолітніми підозрюваними і 

одержання від них правдивих показань без допомоги інших осіб [228, с. 111]. 

Вважаємо за доцільне тримати наукову позицію Г. М. Міньковського, який 

зазначив, що подальший допит неповнолітнього підозрюваного за участю 

присутніх буде ефективним та підтвердить ефективність проведення 

зазначеної слідчої (розшукової) дії та сприятиме встановленню істини в 

кримінальному провадженні. Також ми підтримуємо думку В.І. Комісарова, 

який переконаний, що для роз’яснення психологічних аспектів планування і 

проведення процесуальної дії слідчому потрібна консультація психолога 

[229, с. 255]. Вона дозволяє розкрити й пояснити психологічні сторони 

обставин злочину, поведінку осіб, їх особистісні особливості, сутність окремих 
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психологічних концепцій, а також теоретичних підходів, що можуть бути 

застосовані на практиці. Наприклад, психолог у процесі підготовки до допиту 

обговорює і узгоджує зі слідчим : а) вивчення яких психологічних особливостей 

допитуваного має значення для встановлення психологічного контакту з ним 

відповідно до мети і завдань кримінального провадження й слідчої ситуації; 

б) якими способами при проведенні слідчої дії вони можуть бути виявлені; 

в) які запитання і в якій формі доцільно ставити перед учасниками слідчої дії. 

Під час проведення допиту психолог може  рекомендувати  внести корективи в  

намічений план допиту, звернути увагу на обставини, що мають значення для 

вивчення психології допитуваного [230, с. 20]. 

Таким чином, спеціаліст–психолог, який приймає участь в допиті 

неповнолітніх, допомагає слідчому повніше врахувати вікові особливості 

допитуваного, особливості його психічного розвитку, характеру, 

темпераменту та ін. Психолог повинен сприяти встановленню 

психологічного контакту, допомогти визначити послідовність і форму 

запитань, оптимальну тривалість допиту, обрати правильну тактику і порядок 

проведення допиту з точки зору психології для того, щоб отримати від 

неповнолітнього повні та достовірні показання. Що ж стосується 

особливостей допиту неповнолітніх підозрюваних, що є розумово 

відсталими, то з цього приводу О. М. Попов вважає, що в ході його 

проведення необхідно передбачити обов’язково участь лікаря–психіатра, 

оскільки саме він є спеціалістом з патології в розумовому розвитку, а не 

педагог чи психолог [231, с. 45], що ми підтримуємо, але можемо добавити 

ще й доцільність при цьому участі лікаря–психолога, про що свідчить 

правозастосовна практика й результати анкетування 987 слідчих і 302 

прокурорів. 

Вважаємо, що у випадку, коли неповнолітній підозрюваний відстає в 

психічному розвитку, у допиті необхідна участь не педагога, а психолога. 

Пояснюється це тим, що він може більш кваліфіковано оцінити відомості і 

стан затримки розумового розвитку неповнолітнього, отримані з показань 
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батьків, педагогів навчального закладу, де він навчається, характеристик, 

медичних документів та інших матеріалів. Це надасть слідчому змогу 

диференціювати питання, тематику допиту з урахуванням особливостей 

пізнавальної сфери такого допитуваного. У разі, коли неповнолітній 

страждає психічним розладом, у допиті доцільна участь лікаря–психіатра. 

Окремо необхідно наголосити на суперечливості окремих положень 

КПК України щодо участі деяких учасників при допиті неповнолітнього 

підозрюваного. Як зазначено вище, у випадках, коли допитувана особа є 

підозрюваною, і їй не виповнилося шістнадцять років, слідчий забезпечує 

участь педагога чи психолога, а у разі необхідності – лікаря. При цьому 

положення ч. 1 ст. 226 КПК України визначають, що допит малолітньої або 

неповнолітньої особи проводиться у присутності законного представника або 

психолога, а за необхідності – лікаря. Це має неоднозначне і 

неконкретизоване визначення. У юридичній науці щодо конкуренції 

загальних та спеціальних норм йдеться про «суперництво» однорівневих 

правових норм по горизонталі, де спеціальні норми конкретизують зміст 

загальноправових положень та приймаються з метою досягнення загальною 

нормою максимальної ефективності, врахування специфічних суспільних 

відносин, що нею регулюються, а тому спеціальна норма має пріоритет перед 

загальною [232, с. 3–4]. У зв’язку з указаним, на нашу думку при вирішенні 

питання щодо доцільності участі педагога, психолога, лікаря у слідчих 

(розшукових) діях за участю неповнолітнього підозрюваного, зокрема при 

його допиті, слід керуватися вимогами спеціальної норми – ст. 491 КПК 

України. Так, відповідно з проведеним нами анкетуванням 987 слідчих та 302 

прокурорів Київської, Одеської, Харківської і Львівської областей у 2016-

2017 рр. було встановлено, що кількість неповнолітніх, які вчинили 

кримінальні правопорушення у віці від 16 до 18 років, приблизно вдвічі 

перевищує кількість осіб, які вчинили такі ж діяння у віці від 14 до 16 років. 

Це означає лише те, що ця категорія неповнолітніх на законодавчому рівні не 

належним чином забезпечена такою процесуальною гарантією як участь 
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вказаних спеціалістів під час допиту. В той же час, у такій ситуації, на нашу 

думку, таке положення не повинно бути закріплено, відповідно до чого ми 

пропонуємо усунути існуюче протиріччя і прогалину шляхом введення 

додаткового положення щодо обов’язкової участі законного представника, 

педагога, психолога або лікаря і під час допиту неповнолітнього 

підозрюваного у віці від 16 до 18 років. Таке узагальнення практичних 

працівників органів досудового розслідування в цьому знаходить підтримку 

й серед науковців, які досліджували таку процесуальну особливість           

[233, с. 102; 234, с. 142; 201, с. 106–107]. 

На наш погляд, при виборі конкретного фахівця–психолога для участі у 

допиті неповнолітнього необхідно враховувати особистість і психічний стан 

допитуваного, його ставлення до запрошеного спеціаліста. Потрібно 

виходити з того, що одних допитуваних бентежить присутність знайомих 

психологів і педагогів, а інші навпаки легко вступають в контакт з ними. 

Наприклад, при розслідуванні статевих злочинів участь знайомого 

неповнолітньому психолога або педагога може бути недоцільною. Тому 

рішення про те, в присутності якого психолога (знайомого чи незнайомого, 

чоловіка чи жінки) неповнолітньому краще давати показання, може бути 

прийнято особою, яка провадить розслідування, і прокурором суто 

індивідуально, з урахуванням вищеназваних рекомендацій. За результатами 

проведеного нами дослідження вважаємо, що участь одного і того ж фахівця–

психолога щодо осіб, які мають різний процесуальний статус у одному й 

тому ж самому кримінальному провадженні, є небажаною. 

Крім цього, в ході нашого дослідження встановлено, що в 

кримінальному процесуальному законі не повною мірою розкрито статус 

педагога, який приймає участь в кримінальному провадженні. У науковій 

літературі висловлювалась наукова позиція, що точнішим при таких 

обставинах слід вести мову про залучення до допиту неповнолітнього 

спеціаліста в галузі дитячої, підліткової або юнацької психології [235, с. 17], 

що ми підтримуємо. Судова практика йде таким шляхом, що лікар 
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залучається для проведення допиту неповнолітнього підозрюваного 

(обвинуваченого), якщо внаслідок вчинення кримінального правопорушення 

неповнолітній отримав тимчасові психічні чи фізичні розлади здоров’я [236]. 

На нашу думку, в якості педагога для участі в кримінальному провадженні 

повинна запрошуватися особа, яка має певну педагогічну освіту та 

практичний досвід. Аналіз наукових досліджень у цій сфері свідчить про те, 

що згідно положень ст. 227, 491 КПК України той чи інший наведений 

спеціаліст може бути замінений іншим, при цьому не доцільно залучати до 

кримінального провадження будь–якого педагога, психолога, лікаря. На 

нашу думку, кожна із вказаних у КПК України осіб (педагог, психолог, лікар) 

не тільки є фахівцем, який володіє спеціальними знаннями та навичками у 

конкретній галузі знань – педагогіці, психології, медицині, а й завдяки своїй 

спеціалізації і досвіду забезпечує вирішення конкретних завдань та 

досягнення відповідних цілей слідчої чи іншої процесуальної дії [201, c. 103]. 

Вибір між передбаченими кримінальним процесуальним законодавством 

учасниками слідчої (розшукової) дії повинен обґрунтовуватися метою і 

завданням участі цих спеціалістів у кримінальному провадженні. 

Іншою процесуальною особливістю допиту неповнолітнього 

підозрюваного є обов'язкова участь захисника (ст. 490 КПК України). 

Проблеми забезпечення права на захист у кримінальному процесі знайшли 

досить глибоке дослідження в наукових працях [237, 238]. Забезпечення 

права на захист – це одна із основних засад кримінального провадження, що 

закріплена у Конституції України і КПК України, а також низці міжнародно–

правових актів, які імплементовані нашою державою. У відповідності до п. 1 

ч. 2 ст. 52 КПК України участь захисника є обов’язковою в кримінальному 

провадженні щодо осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні 

кримінального правопорушення у віці до 18 років, – з моменту встановлення 

факту неповноліття або виникнення будь–яких сумнівів у тому, що особа є 

повнолітньою. З цього моменту будь–які процесуальні дії за участю 

неповнолітнього без участі захисника не допускаються, тому слідчий або 
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прокурор зобов’язані запросити захисника за вибором неповнолітнього 

підозрюваного або його батьків чи законних представників. У разі, якщо 

цього не зроблено, має бути призначений інший захисник, відповідно до 

порядку, визначеного у положеннях ст.ст. 48, 49, 53 КПК України. Про 

забезпечення неповнолітньому права на захист зазначено і в пункті b ст. 40 

Конвенції ООН про права дитини [109]. У листі Вищого спеціалізованого 

суду з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання 

здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх» від 18.07.2013 

№ 223–1134/0/4–13 зазначено, що обов'язкова участь захисника 

забезпечується, як з моменту встановлення факту неповноліття, так і з часу 

виникнення будь–яких сумнівів у тому, що особа є повнолітньою [236].  

Що стосується такої категорії неповнолітніх, які вчинили суспільно 

небезпечні діяння, але не досягли віку кримінальної відповідальності, то 

питання їх захисту, зважаючи на процесуальний статус, вимагає не 

допущення порушень положень чинного КПК України. Кримінальне 

провадження розпочинається у такому випадку навіть не зважаючи на те, що 

на момент внесення відомостей до ЄРДР існували достовірні дані про вік 

дитини. В подальшому за участю захисника, законного представника і інших 

учасників дана особа допитується в якості свідка і їй роз’яснюються 

відповідні права [239, с. 157]. На наш погляд, це є грубим порушенням 

кримінального процесуального законодавства, однак чинний кримінальний 

процесуальний закон до збору певних доказів, які б свідчили про вчинення 

кримінального правопорушення конкретною особою, і висунення їй підозри 

іншого не передбачає, що є суттєвою прогалиною цього закону. У зв’язку з 

цим В. В. Сачук вважає таку, проведену за даних обставин, слідчу 

(розшукову) дію незаконною. Проблема, на його думку, існує в зв’язку з 

відсутністю норми кримінального процесуального законодавства, яка б 

встановлювала, або визначала кримінальний процесуальний статус цих осіб. 

За результатами дослідження ми вважаємо, що забезпечення участі 

захисника в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх сприятиме 
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захисту реалізації, забезпеченню та охороні прав неповнолітніх 

підозрюваних і обов’язково повинно відбуватися у кожній процесуальній дії 

за участю неповнолітнього не з моменту коли з’явилися документальні 

свідчення про «неповноліття» особи як факту, а з моменту, коли у слідчого 

з’явилися сумніви в повнолітті дитини (показання дорослих осіб, заява самої 

дитини, життєвий досвід слідчого, який дає можливість «візуально» 

визначити вік дитини, а також його рівень розвитку).   

Слід розглянути процесуальні особливості проведення такої слідчої 

(розшукової) дії як освідування неповнолітнього. КПК України не передбачає 

окремої слідчої (розшукової) дії з такою назвою. Учасниками освідування 

неповнолітнього підозрюваного повинні бути : лікар або судово–медичний 

експерт, а також не менше двох понятих (ч. 7 ст. 223 КПК України). Наша 

позиція цілком збігається з точкою зору Є. Д. Лук'янчикова [240, с. 194] та 

В. Г. Дрозда [241, c. 10], які вважають, що під час освідування, важливе 

значення відіграє якісний склад понятих. Учені зауважують, що бажано аби 

під час освідування понятими були особи, які не знайомі з освідуваним, 

краще близькі за віком, що, у свою чергу, допоможе зняти або зменшити 

психологічну напругу неповнолітнього. У разі якщо слідчий або прокурор 

визнають за необхідне проводити освідування за участю лікарем чи судово–

медичним експертом, той запрошувати понятих не обов’язково. Вважаємо, 

що таке положення цілком відповідає вимогам чинного КПК України щодо 

найменшого порушення звичайного укладу життя неповнолітнього, що 

зумовлено його віковим і психологічним особливостям.  

Щодо іншої найбільш розповсюдженої слідчої (розшукової) дії, як 

слідчий експеримент за участю неповнолітнього підозрюваного, то 

відповідно до положень ст. 240 КПК України він може проводитися у двох 

формах : 1) відтворення дій, обстановки та обставин події; 2) проведення 

дослідів чи випробувань. Згідно з науковою позицією В.Ю. Шепітька, 

слідчий експеримент – це слідча дія, яка полягає в проведенні спеціальних 

дослідів з метою перевірки зібраних доказів, отримання нових доказів, 
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перевірки і оцінки слідчих версій про можливість існування тих чи інших 

фактів, що мають значення для розслідування кримінального провадження 

[242, с. 205]. Відповідно до положень ч. 2 ст. 240 КПК України за 

необхідності слідчий експеримент може проводитися за участю спеціаліста. 

Законодавець у ст. 226 КПК України висвітлив особливості проведення 

допиту малолітньої чи неповнолітньої особи, врахувавши психологічні 

особливості останніх, не закріпивши такі вимоги під час проведення слідчого 

експерименту. У контексті цього, на нашу думку зазначена слідча 

(розшукова) дія повинна бути проведена за участю законного представника 

неповнолітнього підозрюваного, педагога або психолога, а за необхідності ‒ 

лікаря. 

При дослідженні суб'єктивної сторони кримінального правопорушення, 

юридичному аналізу піддається особа неповнолітнього підозрюваного, а 

також мотиви його протиправної поведінки. На підставі такого аналізу 

слідчий вирішує питання, пов’язані зі встановленням вини, осудності особи, 

диференціацією відповідальності співучасників та ін. Експертний 

психологічний аналіз особи і мотивації може полегшити вирішення цих 

питань [243, с. 121–123], що ми підтримуємо. На практиці під час 

розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх здебільшого 

слідчім призначають психологічну експертизу.  

Правозастосовна практика часто стикається з необхідністю 

використання психологічних знань, поглиблення і розширення зв’язків 

юриспруденції з психологією. У даний час важко собі уявити кваліфіковане 

розслідування чи судовий розгляд без застосування знань психології. Як 

зазначає О. Д. Сітковська, використання психологічних знань на 

правозастосовному рівні це не суб’єктивна претензія психологічної теорії, а 

об’єктивна соціальна потреба [244, с. 9]. В свою чергу М. Ф. Костицький 

вважає, що спеціальні знання психологів у кримінальному процесі 

використовуються в трьох формах : а) судова експертиза, б) залучення 

фахівця, в) консультація (довідково–консультаційна діяльність) [245, с. 118]. 
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Подібну наукову позицію висловлює у своїй роботі і Є. Д. Лук’янчиков      

[246, с. 32–33] та інші. 

Специфіка питань, що вирішуються в ході кримінальних проваджень 

щодо неповнолітніх, вимагає спеціалізації в сфері вікової психології, що 

вивчає закономірності психічного розвитку особи в різні періоди. Психолог, 

який залучається до участі в кримінальному провадженні, повинен за родом 

своєї діяльності працювати з неповнолітніми того ж віку. Встановлення 

мотиваційної сфери злочинних дій часто ускладнюється тим, що 

неповнолітні підозрювані, намагаючись полегшити своє становище, часто 

висувають версії про вчинення злочину в стані неосудності чи афекту. Такі 

твердження названих осіб перевіряються шляхом проведення як 

психологічної, так і психіатричної, а також комплексної психолого–

психіатричної експертиз, які призначаються для встановлення наявності або 

відсутності стану афекту та здатності підозрюваного усвідомлювати свої дії і 

керувати ними [247, с. 63–64], а також дозволяють встановити системні 

властивості досліджуваного об'єкта (мотиваційна структура психіки 

підозрюваного), виявити результати взаємодії комплексу психологічних і 

психопатологічних факторів, розкрити їх зв'язки, взаємозалежність і 

взаємозумовленість [248, с. 196], що ми підтримуємо. Для вирішення питання 

про здатність неповнолітнього повною мірою усвідомлювати фактичний 

характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними 

необхідно використання спеціальних знань у галузі психології вікового 

розвитку й пізнавальних процесів, індивідуально–психологічних і 

психіатричних особливостей особистості неповнолітнього. Однак, 

доводиться констатувати досить істотні недоліки, притаманні практиці 

проведення експертиз у цій категорії кримінальних проваджень.  

У зв’язку з цим важливо відзначити, що законодавець під час 

прийняття чинного КПК України керувався не лише потребою здійснити 

зміни, інтегруючи національне законодавство до міжнародного, а й урахував 

особливості неповнолітнього підозрюваного, як учасника кримінального 



147 
 

провадження, зокрема :  фізичний, розумовий і психічний розвиток 

неповнолітніх, нестійкість їхнього характеру, незрілість мислення, 

схильність до наслідування поведінки старших за них і дорослих, 

неможливість повною мірою самостійно захищати свої права і законні 

інтереси. 

Слід звернути увагу, що відповідно до положень ст. 41 КПК України 

слідчий вправі доручити проведення окремих слідчих (розшукових) дій 

працівнику оперативного підрозділу. На нашу думку, у зазначену норму слід 

внести деякі уточнення, що стосуються проведення слідчих (розшукових) дій 

в кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх. Зумовлено це тим, що 

оперативний працівник може не володіти спеціальними знаннями і 

навичками поводження і роботи з неповнолітніми, що може негативно 

вплинути на швидке, повне і неупереджене проведення досудового 

розслідування. Вважаємо за доцільне ч. 1 ст. 41 КПК України доповнити 

положенням, яке б передбачало надання доручення на проведення слідчих 

(розшукових) дій в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх 

оперативним працівникам разом із працівником спеціально уповноваженого 

підрозділу ювенальної превенції, поліції. 

Отже, статтю 41 КПК України, на нашу думку, слід доповнити 

частиною другою, виклавши її у такій редакції:  «У кримінальному 

провадженні про злочини, вчинені неповнолітніми слідчі вправі доручити 

проведення слідчих (розшукових) дій працівникам оперативних підрозділів 

та спеціально уповноважених підрозділів ювенальної превенції». 

Дотримання наведених вище положень під час проведення слідчих 

(розшукових) дій буде в більшому ступені відповідати специфіці та 

особливостям кримінального провадження щодо неповнолітніх, а також 

забезпечить захист прав неповнолітніх. Наприклад, елементом такого 

забезпечення є застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження щодо неповнолітніх. Особливості їх застосування в 

досліджуваному провадженні розглянемо у наступному підрозділі. 
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3.2 Особливості застосування окремих заходів забезпечення 

кримінального провадження щодо неповнолітніх 

 

Реформування в Україні кримінального процесуального законодавства 

викликано потребами реального захисту прав дитини у сфері кримінального 

провадження та посилення ефективності всієї системи ювенальної юстиції. 

Разом з тим, одним із найбільш гострим і проблемним питання залишається 

забезпечення прав неповнолітніх учасників кримінального процесу, адже 

закон у певних випадках передбачає їх певні тимчасові обмеження. Так, 

наприклад, при обранні запобіжних заходів, як різновиду заходів 

забезпечення кримінального провадження завжди постають питання щодо 

правильності та доцільності їх обрання. Станом на 01.01.2016 року у слідчих 

підрозділах Національної поліції України зареєстровано 8344 кримінальних 

правопорушень, що вчиненні неповнолітніми або за їх участю, що на 517 

(або 5,3%) правопорушень менше у порівнянні з аналогічним періодом 2014 

року (8861) указаної категорії та на 517 менше, ніж у 2013 році. Ці цифри 

звісно вказують на деяке зменшення дитячої злочинності у державі, в той же 

час при цьому слід наголосити, що з 3899 (або 46,7 %) від усіх облікованих за 

2015 рік злочинів є тяжкими та особливо тяжкими, відповідно у 2014 році такі 

дані склали 3952 (або 44,5%) [249].  

Проблемам, пов’язаним із застосуванням заходів забезпечення 

кримінального провадження в тому числі і щодо неповнолітніх, у своїх 

дослідженнях приділяли увагу М. О. Карпенко [221], В. О. Попелюшко [250], 

Г. К. Кожевніков [251], Д. Б. Сергєєва [252], О. М. Обушенко [253], 

В. В. Назаров [254], В. В. Романюк [255], О. І. Тищенко [256], 

В. І. Фаринник [257], О.О. Юхно [258] та ін. В той же час окремі проблемні 

питання, зокрема після прийняття чинного КПК України у 2012 році 

залишились не дослідженими. 

Без застосування заходів кримінального процесуального примусу не 

може обійтися жодне кримінальне провадження, оскільки, по суті 
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процесуальних механізмів притягнення особи до кримінальної 

відповідальності апріорі добровільно неможлива (за останні 5 років 

неповнолітніми вчинено 49530 злочинів). Заходи процесуального примусу 

відрізняються від інших заходів державного примусу тим, що вони 

застосовуються в період досудового розслідування та судового розгляду 

кримінального провадження і мають процесуальний характер [259]. 

Офіційне визначення заходів забезпечення кримінального провадження 

у теорії кримінального процесу відсутнє і це питання серед процесуалістів 

протягом багатьох років залишається дискусійним. Деякі вчені визначають, 

що заходи забезпечення кримінального провадження це передбачені 

кримінальним процесуальним законом процесуальні засоби державно–

правового примусу, що застосовуються уповноваженими на те органами 

(посадовими особами), які здійснюють кримінальне провадження, у чітко 

визначеному законом порядку, стосовно осіб, які залучаються до 

кримінальної процесуальної діяльності для запобігання та припинення їх 

неправомірних дій, забезпечення виявлення та закріплення доказів з метою 

досягнення дієвості кримінального провадження. Заходи забезпечення 

кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого 

судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України              

[260, с. 331]. Вчені В.М. Махов і М.О. Пєшков визначають заходи 

забезпечення кримінального провадження як передбачені кримінальним 

процесуальним законодавством процесуальні засоби примусового характеру, 

що застосовуються у сфері кримінального судочинства уповноваженими на 

те посадовими особами і державними органами за наявності підстав і в 

порядку, передбаченому законом, щодо обвинувачених, підозрюваних та 

інших осіб для попередження і припинення їхніх неправомірних дій з метою 

успішного розслідування і вирішення завдань кримінального судочинства 

[261, с. 45–47].  

Заходи забезпечення кримінального провадження відрізняються від 

інших заходів державного примусу тим, що вони застосовуються 
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компетентними органами і в межах своїх повноважень відносно осіб, які 

беруть участь у провадженні, та неналежна поведінка яких може створити 

перешкоду для успішного ходу кримінального судочинства і застосовуються 

при наявності передбачених законом підстав, умов і порядку, що гарантує їх 

законність та обґрунтованість [262, с. 325]. У своєму дослідженні 

О.Ю. Татаров визначає заходи забезпечення кримінального провадження як 

окремий інститут кримінального процесуального права із властивими йому 

ознаками. При цьому науковець звертає увагу на те, що законодавець 

не розкриває сутності цього явища і дає йому власне тлумачення, яке полягає 

у тому, що під заходами забезпечення кримінального провадження слід 

розуміти комплекс передбачених законом заходів процесуального примусу, 

що застосовуються за наявності певних підстав та  у  встановленому порядку, 

з  метою запобігання або  подолання негативних обставин, що  

перешкоджають або  можуть перешкоджати вирішенню завдань 

кримінального провадження [263, с. 113]. Із наведених точок зору вбачається, 

що дані поняття є тотожними і спільним серед них є те, що кожен із 

зазначених науковців розуміє заходи забезпечення кримінального 

провадження як вид державно–правового процесуального примусу, що 

реалізується через компетентні органи (слідчий, прокурор, слідчий суддя) з 

метою успішного розслідування і вирішення завдань кримінального 

судочинства за наявності певних підстав. Порядок застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження передбачений відповідними 

положеннями КПК України.  

Відповідно до положень ч. 2 ст. 131 КПК України заходами 

забезпечення кримінального провадження є : виклик слідчим, прокурором, 

судовий виклик і  привід; накладення грошового стягнення; тимчасове 

обмеження у користуванні спеціальним правом; відсторонення від посади; 

тимчасовий доступ до речей і  документів; тимчасове вилучення майна; 

арешт майна; затримання особи, а також запобіжні заходи (особисте 

зобов’язання, особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під 
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вартою). Крім того, також слід враховувати те, що у відповідності до 

положень ч. 1 ст. 493 КПК України до неповнолітнього, крім запобіжних 

заходів, як альтернативний захід може застосовуватися передання 

неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, а до 

неповнолітніх, які виховуються у дитячій установі, – передання їх під нагляд 

адміністрації цієї установи [236]. Зазначено, що до неповнолітніх 

підозрюваних можуть бути застосовані не всі заходи забезпечення 

кримінального провадження, передбачені в КПК України. Зокрема, як 

правило, накладення грошового стягнення (крім випадку наявності грошових 

коштів, які належать безпосередньо неповнолітньому), тимчасове обмеження 

у користуванні спеціальним правом (крім права на управління 

транспортними засобами, керування якими передбачено з 16 років), 

відсторонення від посади, тимчасовий доступ до речей і документів, 

тимчасове вилучення майна та арешт майна (крім випадку наявності таких 

речей, документів та майна у безпосередньому володінні неповнолітнього) до 

неповнолітніх підозрюваних, які вчинили кримінальне правопорушення, не 

застосовуються. 

Здійснивши дослідження змісту заходів забезпечення кримінального 

провадження, Г.К. Кожевніков дійшов до висновку, що включення до 

системи цих заходів виклику слідчим, прокурором та судового виклику є 

помилковим, через те, що, виходячи із класичного визначення сутності 

заходів примусу в кримінальному провадженні слід визнати наявність у 

відповідній примусовій нормі санкцій за невиконання правил поведінки 

певного суб'єкта. При цьому аналіз заходів і положень забезпечення 

кримінального провадження, наведений у ст. 131 чинного КПК України, 

свідчить, що всі вони (за винятком виклику) у назві містять елементи 

примусу. Виклик не може бути заходом примусу, оскільки передбачає 

добровільне його виконання суб'єктом процесу. Примус настає тільки після 

неявки без поважних причин за викликом певного учасника процесу і тоді як 

примусовий захід застосовується привід [251, с. 68]. 
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Вчений В.В. Назаров зазначає, що заходи забезпечення кримінального 

провадження відрізняються від інших заходів державного примусу та 

характеризуються певними специфічними ознаками: 1) вони мають 

процесуальний характер і регулюються кримінальним процесуальним 

законодавством, а тому є складовою кримінальної процесуальної форми. 

Цією ознакою вони відрізняються від інших примусових заходів, що 

застосовуються при провадженні щодо кримінальних правопорушень; 2) 

підстави, межі та порядок їх застосування детально регламентовано законом; 

3) спрямовані на досягнення єдиної мети – забезпечити належний порядок 

кримінального провадження, його дієвість; 4) мають виражений примусовий 

характер, що залежить не від порядку реалізації цих заходів, а від їх 

законодавчої моделі. Навіть коли особа не заперечує проти тимчасового 

обмеження її прав та свобод, що пов’язано із застосуванням заходів 

забезпечення кримінального провадження, вони все одно мають примусовий 

характер, оскільки сама можливість застосування примусу передбачена 

законом; 5) виключний характер – означає, що такі заходи застосовуються 

лише в тих випадках, коли іншими заходами завдання кримінального 

провадження досягнути неможливо; 6) специфічний суб’єкт застосування − 

процесуальний примус є різновидом державного примусу, а тому суб’єктом 

його застосування завжди є виключно компетентні державні органи та 

посадові особи, які здійснюють кримінальне провадження – ними, як 

правило, є слідчий суддя, суд [254, с. 103].  

Ураховуючи те, що заходи забезпечення кримінального провадження 

спрямовані на тимчасове обмеження конституційних прав громадян, 

С. М. Смоков здійснив спробу класифікувати ці заходи на такі види :   

1. Заходи, що обмежують суспільне і приватне життя громадян (виклик 

слідчим, прокурором, судовий виклик, привід, тимчасове обмеження у 

користуванні спеціальним правом, відсторонення від посади, тимчасовий 

доступ до речей і документів). 2. Заходи, що обмежують майнові права 

громадян (накладення грошового стягнення, тимчасове вилучення майна, 
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арешт майна). 3. Заходи, що обмежують свободу пересування громадян 

(особисте зобов’язання, домашній арешт, особиста порука, застава). 4. 

Заходи, що обмежують особисту свободу громадян (затримання та тримання 

під вартою) [259]. 

Досліджуючи питання правового примусу, на сторінках свого 

дослідження «Кримінально–процесуальний примус і його ефективність» 

З.З. Зінатуллін  дав чітку класифікацію заходів забезпечення кримінального 

провадження, зокрема, що : а) заходи кримінального процесуального 

примусу, пов'язані із забезпеченням належної поведінки осіб, залучених до 

участі у кримінальному процесі; б) примусові заходи, які забезпечують 

зібрання і дослідження доказів [264]. 

Не залишив без уваги класифікацію заходів забезпечення 

кримінального провадження й В.І. Фаринник, який розрізняє такі їх види:     

1) за метою застосування (заходи, що забезпечують належну поведінку 

підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні та виконання 

ними процесуальних обов’язків, заходи, що забезпечують отримання та 

збирання доказів, заходи, що спрямовані на забезпечення законного порядку 

під час провадження, заходи по забезпеченню цивільного позову та можливої 

конфіскації майна); 2) за терміном дії (заходи, що тривають протягом чітко 

визначеного періоду часу, заходи, термін дії яких не визначено); 3) за 

підставами застосування (заходи, що застосовуються у зв’язку з 

невиконанням, заходи, які застосовуються незалежно від процесуального 

правопорушення); 4) за режимом обмеження прав і свобод людини (заходи, 

що пов’язані із тимчасовою ізоляцією особи, заходи, які не пов’язані з 

тимчасовою ізоляцією особи) [265, с. 135–137]. 

В свою чергу, ми класифікували заходи забезпечення кримінального 

провадження за суб’єктом, який приймає рішення про застосування їх на 

такі, що запроваджуються за рішенням слідчого судді і заходи, застосування 

яких можливе без відповідного рішення (затримання в порядку ст. 208 КПК 

України та виклик слідчим, прокурором). 
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Досить спірним, на нашу думку є науковий погляд О. М. Обушенко, 

який відносить до окремого виду запобіжних заходів, що застосовується 

тільки для підозрюваних неповнолітніх осіб - примусові заходи виховного 

характеру [253, с. 93]. Однак із такою точкою зору, принаймні з позиції 

національного законодавства, ми не можемо погодитися. По–перше, через те, 

що кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

виховного характеру – це різновид кримінального провадження (ст. 498 КПК 

України), який здійснюється внаслідок вчинення особою, яка після 

досягнення одинадцятирічного віку до досягнення віку, з якого може 

наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне 

діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про 

кримінальну відповідальність [51]. По–друге, у відповідності до положень ст. 

97 Кримінального кодексу України примусові заходи виховного характеру 

являються специфічним видом звільнення неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності. При цьому такі заходи не є кримінальним покаранням, 

адже вони істотно відрізняються від них за своєю суворістю, оскільки 

пов’язані з певними обмеженнями. Примусові заходи виховного характеру є 

мірою державного примусу, яка застосовується незалежно від бажання 

винного. Їх застосування, крім іншого, зумовлено необхідністю позбавлення 

неповнолітнього, який вчинив злочин, ілюзії про безкарність його дій та 

повне прощення вчиненого у зв'язку зі звільненням від кримінальної 

відповідальності [266]. Як свідчить правозастосовна практика, слідчими у 

період з 2012р. по 2016р. було направлено до суду 2292 клопотань про 

застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру, що 

вказує на поширений характер застосування такого заходу. 

Дискусійним залишається питання щодо застосування запобіжних 

заходів до неповнолітнього підозрюваного. Дотримуючись вимог 

міжнародних договорів, насамперед Конвенції про права дитини 1989 р. та 

інших міжнародних законодавчих джерел, КПК України найбільш повно 

забезпечує належне дотримання всіх норм щодо забезпечення прав 
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неповнолітнього й особливостей кримінального провадження. Відповідно до 

статистичної звітності під час досудового розслідування у вказаних 

кримінальних провадженнях, у 2016 році запобіжні заходи обирались щодо 

664 (ред. авт.), у 2015 році до 939 неповнолітніх, а у 2014 році щодо 1229 

неповнолітніх [249]. У зв’язку з цим потребує переосмислення механізм 

забезпечення прав і свобод неповнолітнього підозрюваного, зокрема на 

свободу та особисту недоторканність, під час застосування запобіжних 

заходів. 

Перш ніж перейти до розкриття змісту окремих заходів забезпечення 

кримінального провадження, що застосовуються до неповнолітніх, які 

вчинили кримінальні правопорушення, варто зазначити, що такий захід як 

відсторонення від посади не може застосовуватися взагалі через вік особи, а 

такі заходи як  тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасове 

вилучення майна та арешт майна застосовуються до неповнолітніх на 

загальних підставах [236]. Що ж стосується інших заходів, то вони мають 

певну свою специфіку. Раніше ми вже частково згадували про виклик 

слідчим, прокурором неповнолітнього для допиту чи участі в іншій 

процесуальній дії як заходу забезпечення кримінального провадження. 

Зокрема, він має свої особливості, які полягають у способі його здійснення – 

через його батьків або інших законних представників  неповнолітнього. 

Інформування неповнолітнього про участь в кримінальному провадженні 

переважно здійснюється повісткою
1
, яка вручається особисто батькам або 

іншим законним представникам, а в разі їх тимчасової відсутності – під 

розписку дорослому члену їх сім’ї, житлово–експлуатаційній організації за 

місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи. Важливо 

пересвідчитися щоб ці особи мали реальну можливість передати її адресату, а 

також слід роз’яснити їм обов’язок вручити повістку адресату [267, с. 262]. 

                                                 
1
 Нажаль у вивчених 517 матеріалах кримінальних проваджень у більшості випадків відсутні відомості про 

надіслані повістки, а відповідно мова про те, хто саме отримав їх не ведеться.  
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Аналогічно вирішується питання, пов’язане із викликом за допомогою 

телеграми [268].  

Звертаючись до цього питання В. В. Романюк у своєму дослідженні 

відмічав, що саме таким особам повинно бути вручено або надіслано 

повістку про виклик, зокрема електронною поштою чи факсимільним 

зв’язком, здійснено виклик по телефону або телеграмою. Це, насамперед, 

передбачає встановлення на початку досудового розслідування даних про 

батьків чи інших законних представників неповнолітнього, а також їх 

характеристику. На його думку, це сприятиме визначенню адресата виклику і 

дасть можливість з’ясувати здатність батьків забезпечити явку 

неповнолітнього [255, с. 116], що ми підтримуємо. Проведене анкетування 

987 слідчих, які спеціалізуються на розслідуванні кримінальних проваджень 

щодо неповнолітніх, а також вивчення 517 кримінальних проваджень 

відповідної категорії вказує на те, що найбільш розповсюдженим способом 

виклику неповнолітнього є його виклик за допомогою телефону
2
. При цьому 

в подальшому жоден слідчий не засвідчив цей факт будь–яким способом 

(запис телефонної розмови, отримання довідки оператора про факт 

телефонного або факсимільного зв’язку тощо [268]). Винятком із загального 

правила виклику неповнолітнього є ситуація, коли неповнолітній тимчасово 

знаходиться у виховній чи медичній установі, в тому числі спеціальній [236]. 

Враховуючи викладене вважаємо, що КПК України слід доповнити частиною 

2 положення ст. 489 наступним змістом : «Про застосований спосіб виклику 

підозрюваного, обвинуваченого необхідно зазначити в матеріалах 

кримінального провадження письмово». 

У КПК України визначено перелік тих осіб, до яких не може бути 

застосовано привід, до яких відноситься і неповнолітній свідок. Законодавець 

тим самим виконує вимоги міжнародних правових актів та положень ч. 2 ст. 

10 КПК України, що передбачає, що неповнолітні під час кримінального 

провадження користуються додатковими гарантіями. Водночас, як же бути з 

                                                 
2
 Таким способом виклику неповнолітнього, згідно дослідження користуються слідчі у майже 90% випадках.  
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дотриманням цих вимог щодо неповнолітнього підозрюваного? Щодо 

застосування приводу відносно неповнолітніх слушно вказує 

С. В. Пастушенко, що вони так само, як і дорослі, можуть ухилятися без 

поважних причин від викликів, а обмеження доцільно встановити щодо 

застосування приводу до неповнолітніх також й у віці до 14 років [269], що 

ми підтримуємо. Тому слід зазначити, що існує певна неузгодженість в 

наслідках невиконання одного й того ж процесуального обов’язку особами, 

яким згідно положень КПК України однаково повинні надаватися додаткові 

гарантії. Більше того, привід неповнолітнього учасника кримінального 

провадження варто проводити з оповіщенням його батьків або інших 

законних представників, під опікою яких знаходиться неповнолітній. Закон 

не вказує в який саме термін часу доби допускається виконувати привід, але 

в науковій літературі існують припущення, що він не може проводитись у 

нічний час (з 22 до 6 години ранку за місцевим часом) [270, с. 183], що ми 

підтримуємо. Відповідно, слід підтримати наукові позиції Р. І. Благути та 

В. В. Романюка, які пропонують або скасувати можливість застосовувати 

привід до неповнолітнього підозрюваного, або передбачити його 

застосування до всіх без винятку неповнолітніх учасників кримінального 

провадження, хто має процесуальний обов’язок прибути за викликом до 

слідчого з оповіщенням його батьків або інших законних представників, під 

опікою яких знаходиться неповнолітній в денний час [271, с. 390; 255, с. 117]. 

У науковій літературі під накладенням грошового стягнення розуміють 

захід забезпечення кримінального провадження, що полягає в грошовому 

стягненні і накладається на учасника кримінального провадження за 

невиконання процесуальних обов’язків, у випадках та розмірах, визначених 

КПК України [196, с. 198]. Чинний КПК України не передбачає жодних 

особливостей застосування такого заходу щодо неповнолітніх, в тому числі 

неповнолітніх підозрюваних, через те, що існують певні обмеження, 

пов’язані, перш за все, із порядком набуття особою повної цивільної 

дієздатності. У кримінальному провадженні щодо неповнолітніх грошове 
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стягнення застосовується тільки за невиконання прийнятого на себе 

зобов'язання до осіб, яким неповнолітнього було передано під нагляд. 

Важливим засобом зміцнення законності та правопорядку в 

кримінальному процесі є дотримання і забезпечення правових приписів, що 

стосуються застосування запобіжних заходів. Цими положеннями 

гарантується охорона таких конституційних прав і свобод громадян як 

недоторканність особи, житла, турбота про їхнє здоров’я, майно. Стосується 

це й такого специфічного учасника кримінального провадження, як 

неповнолітній. Ці заходи найбільшою мірою пов’язані з тимчасовим 

обмеженням прав, свобод та законних інтересів неповнолітнього та 

впливають на звичайний уклад його життя. 

Як ми вже зазначали [272, с. 92], об’єктом застосування запобіжних 

заходів щодо неповнолітнього є нормальна, заснована на нормах 

матеріального і кримінального процесуального права діяльність 

правоохоронних органів із затримання та застосування до особи інших 

запобіжних заходів, а так само законні права та інтереси неповнолітнього, як 

самостійного суб’єкта кримінального провадження. 

За дослідженням учених, на практиці виникають труднощі у 

застосуванні окремих запобіжних заходів, що обираються щодо 

неповнолітніх [273]. Виходячи з цього, слід розглянути особливості 

застосування запобіжних заходів, що обираються щодо цієї специфічної 

категорії учасників кримінального провадження. За національним законом 

про кримінальну відповідальність саме покарання не є метою, що має велике 

значення в кримінальних провадженнях про злочини, вчинені 

неповнолітніми. Ця засада повністю відповідає Пекінським правилам, 

прийнятим 29 листопада 1985 року, згідно Резолюції 40/33 на 96–му 

пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН [5], що містять загальні 

вимоги по застосуванню заходів забезпечення кримінального провадження 

(зокрема запобіжних заходів) щодо неповнолітніх. Застосування деяких видів 

запобіжних заходів щодо неповнолітнього має свої особливості. 
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Положеннями статей 176, 493 КПК України передбачається можливість 

застосування до неповнолітніх, які вчинили кримінальне правопорушення, як 

загальних так і спеціальних видів запобіжних заходів. При розгляді 

клопотання про застосування запобіжного заходу до неповнолітнього 

слідчому судді, суду слід мати на увазі зміст положення ч. 1 ст. 493 КПК 

України, де передбачено, що крім основних запобіжних заходів, може 

застосовуватися передання їх під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників 

[236].  

Національне кримінальне процесуальне законодавство передбачає 

певні процесуальні особливості, дотримання яких є обов’язковим під час 

затримання неповнолітнього або вирішення питання про його тримання під 

вартою (у 2016 р. тримання під вартою всього обрано відносно 191 

неповнолітнього, у 2015 р. до – 82, у 2014 р. до – 96). У таких випадках 

необхідною умовою є наявність обґрунтованої підозри або обвинувачення у 

вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, про що неповнолітній 

негайно сповіщається через батьків чи осіб, які їх заміняють. Чинний КПК 

України встановлює, що уповноважена службова особа має право без ухвали 

слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за 

який передбачено покарання у виді позбавлення волі, зокрема у випадках : 1) 

якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його 

вчинення; 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; 3) якщо є 

обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого або 

особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного законом до 

підслідності Національного антикорупційного бюро України (п. 3 не 

відноситься до неповнолітніх)[51]. Згідно засад захисту прав всіх осіб, які 

підлягають затриманню чи ув’язненню в будь–якій формі, встановлених 

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН, кожному заарештованому 
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повідомляються при арешті причини його арешту і без зволікань 

пред’являється йому обвинувачення (принцип 10); затримана особа має 

право на отримання юридичної адвокатської допомоги (принцип 17) [274]. 

Цей принцип реалізується через відповідну засаду і в законодавстві України : 

ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено 

законодавством; кожному затриманому має бути невідкладно повідомлено 

про мотиви затримання, роз'яснено його права та надано можливість з 

моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою 

допомогою захисника; ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у 

вчиненні злочинів (ст.ст. 19, 29, 62 Конституції України) [275]. Згідно 

положень ч. 4 ст. 208 КПК України уповноважена службова особа, яка 

затримала особу, зобов’язана негайно повідомити затриманій особі 

зрозумілою для неї мовою підстави затримання та у вчиненні якого злочину 

вона підозрюється, а також роз’яснити право мати захисника, отримувати 

медичну допомогу, давати пояснення, показання або не свідчити з приводу 

підозри проти нього, негайно повідомити інших осіб про його затримання і 

місце перебування відповідно до положень ст. 213 КПК України, вимагати 

перевірку обґрунтованості затримання та інші процесуальні права, 

передбачені положеннями КПК України [51]. 

Цілком доречно зазначає І. Л. Петрухін, що рівень законності в країні 

значною мірою визначається станом законності при затриманнях по вельми 

гострим і досить розповсюдженим заходам боротьби зі злочинністю. Однак 

далеко не всі затримані піддаються арешту [276, с. 46]. Варто зазначити, що 

затримання в широкому розумінні є досить важливим процесуальним та 

непроцесуальним засобом, оскільки в окремих випадках саме завдяки йому 

можна припинити злочин, тим самим зберегти чиєсь життя, майно та інші 

людські цінності від злочинного посягання, унеможливити особу вчиняти 

інші злочини та ін. Слід погодитися з твердженням Д.О. Біловола, який 

слушно зазначає, що затримання неповнолітнього повинно проводитися 

лише у виключних випадках і як правило в денний час. При цьому батькам 
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або законним представникам неповнолітнього відразу ж повідомляється про 

факт його затримання і про місце знаходження в даний момент [277, с. 147].  

Такий запобіжний захід як тримання під вартою є найсуворішим 

запобіжним заходом в системі заходів забезпечення кримінального 

провадження, при цьому завдяки йому тимчасово максимально обмежується 

свобода та особиста недоторканність громадян. Низка вимог до 

законодавчого врегулювання тримання під вартою підозрюваних і 

обвинувачених у вчиненні злочинів сформульована в міжнародних правових 

документах. Так, у положенні ст. 37 Конвенції про права дітей акцентується 

увага на тому, щоб кожна дитина не була позбавлена волі незаконним або 

свавільним чином. Арешт, затримання чи тюремне ув’язнення дитини 

повинно здійснюватися згідно із законом та використовуватися лише як 

крайній захід протягом найкоротшого відповідного періоду часу 278, с. 17. 

У положенні ст. 13 Пекінських правил, зазначено, що утримання під вартою 

по можливості замінюється іншими альтернативними заходами такими як 

постійний нагляд, активна виховна робота або поміщення в сім’ю чи у 

виховний заклад 5, с. 22. Зміст положення ст. 22 Конституції України також 

містить вихідні положення тримання під вартою підозрюваних і 

обвинувачених [275]. У положеннях ст. 183 КПК України законодавець 

зазначив, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, що 

застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш 

м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 

КПК [51]. Згідно вимог КПК України, підстави для застосування такого 

запобіжного заходу як тримання під вартою неповнолітніх підозрюваних 

були достатніми, тобто описова мотивувальна частина відповідного 

клопотання про необхідність застосування такого запобіжного заходу 

повинна ґрунтуватися на зібраній у кримінальному провадженні системі 

доказів. Розглядаючи клопотання слідчого про застосування щодо 

неповнолітнього підозрюваного або обвинуваченого запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою, прокуророві, слідчому судді слід ретельно 
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перевіряти обґрунтованість викладених у ньому мотивів необхідності його 

застосування і неможливості застосування іншого, більш м’якого, 

запобіжного заходу.  

Так, як свідчить практика тримання під вартою як винятковий 

запобіжний захід у 2016 році було обрано стосовно 191 неповнолітніх, у 2015 

р. 240, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини [279]. У всіх інших 

випадках, коли неповнолітні вчинили тяжкі й особливо тяжкі злочини, 

клопотання слідчих про обрання зазначеного запобіжного заходу 

прокуратура та суди не підтримали. Узагальнення практики свідчать, що 

причиною відмови в задоволенні клопотань про обрання щодо неповнолітніх 

запобіжних заходів у кримінальних провадженнях про вчинення тяжких та 

особливо тяжких злочинів інколи є передчасне, без достатніх підстав 

затримання неповнолітніх. У подальшому повідомлення про підозру таким 

особам прокурори не підтримують, а затриманих неповнолітніх звільняють, 

унаслідок чого порушуються їх конституційні права і свободи. Під час 

аналізу причин відмови судів у застосуванні стосовно неповнолітніх 

запобіжного заходу – тримання під вартою, установлено що такі випадки, 

мають місце у зв’язку з тим, що неповнолітні вчиняють нетяжкі злочини, 

вперше, мають постійне місце помешкання та навчання, проживають разом з 

батьками або іншими родичами, позитивно характеризуються, недостатнім є 

обґрунтуванням слідчими доцільності обрання такого запобіжного заходу та 

доведеності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Крім того, 

відсутність підстави вважати, що неповнолітній намагатиметься 

переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинить інше 

кримінальне правопорушення або перешкоджатиме кримінальному 

провадженню іншим чином [249]. Причиною того, що в кримінальних 

провадженнях щодо неповнолітніх частіше, ніж це доцільно застосовується 

запобіжний захід взяття під варту, перш за все в прагненні слідчих 

попередити ухилення підлітків від органів досудового розслідування та суду. 



163 
 

Але навряд чи буде правильним вважати, що цей запобіжний захід є єдиним 

засобом попередження такого ухилення неповнолітніх підозрюваних. 

Іншим за суворістю запобіжним заходом після тримання під вартою 

вважається домашній арешт. Цей захід, порівняно з триманням під вартою є 

більш гуманним запобіжним заходом. Запровадження домашнього арешту є 

прогресивним кроком, і новелою чинного КПК України поява якого 

забезпечила задоволення підвищеної уваги з боку міжнародної спільноти 

через рішення Європейського суду з прав людини щодо допущених в Україні 

порушень під час взяття осіб під варту та їх подальшого тримання            

[280, с. 17]. Чинне кримінальне процесуальне законодавство не містить 

жодних особливостей при обранні цього виду запобіжного заходу. На нашу 

думку, домашній арешт по суті покликаний дозволити неповнолітнім 

підозрюваним, які вчинили тяжкі і особливо тяжкі злочини, продовжувати 

навчатися, підтримувати соціальні зв’язки тощо. Тобто, він є альтернативою 

триманню під вартою, тому що за умовами його дотримання якнайкраще 

забезпечується виконання положень ч. 2 ст. 484 КПК України щодо 

найменшого порушення звичайного укладу життя неповнолітнього. Такого 

підходу, за яким домашній арешт є альтернативою триманню під вартою, 

дотримуються також О.М. Обушенко та О.А. Губська. На їх думку, цей 

запобіжний захід сприяє тому, що більшості осіб допоможе «не втратити себе 

в суспільстві» [253, с. 91], а також буде за його допомогою виконана 

державна політика у сфері кримінальної юстиції, яка забезпечить належний 

баланс між свободою особи та інтересами правосуддя [273]. 

Одним із видів запобіжних заходів системи заходів забезпечення 

кримінального провадження є застава. Введення «фінансових стягнень» є 

новелою чинного КПК України, що удосконалило положення КПК України 

1960 р. покликаною підвищити громадянську відповідальність осіб, 

залучених до процесу кримінального провадження, за неналежне виконання 

процесуальних обов’язків, покладених на них у зв’язку з набуттям певного 

статусу. Аналіз матеріалів кримінальних проваджень свідчить про 
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відсутність випадків обрання такого запобіжного заходу
3
. Як свідчить 

практика, перевага надається особистому зобов’язанню. У зв’язку із цим 

виникає питання в доцільності, ефективності та практичності його 

застосування. Так, П. Митник визначав, що мета застосування даного 

запобіжного заходу досягається шляхом впливу на матеріальні інтереси 

особи, щодо якої вона застосовується, бо заставна сума вноситься ним самим, 

а також шляхом впливу і на його моральні стимули, коли застава вноситься 

третьою особою та обвинувачений (підозрюваний), не бажаючи заподіяти 

витрати заставодавцю, виконує обов'язки, покладені на нього у зв'язку із 

застосуванням застави [281, c. 18]. Цілком аргументованою видається 

критика зазначеної позиції з боку О.М. Обушенка, який зазначив, що 

застосування застави до неповнолітнього є недоцільним у разі внесення 

коштів близькими родичами або членами сім’ї [253, с. 92]. Така позиція 

находить підтримку і серед інших науковців, які взагалі пропонують 

відмовитися від майнових заходів примусу [282; 283]. Не менш цікавою та 

ґрунтовною є думка М. С. Строговича, який дотримувався тієї точки зору, що 

користі й добра застави, як запобіжного заходу, ніколи не було й не буде, а 

непорозумінь і непогодженостей – скільки завгодно [284, с. 225]. Для 

зменшення випадків застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою, чинний КПК України передбачає обов’язок слідчого судді у 

кожному випадку винесення ухвали про застосування запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою визначати розмір застави як альтернативного 

запобіжного заходу (ч. 3 ст. 183 КПК України).  

На нашу думку, застосування застави та її вплив на забезпечення прав 

неповнолітнього сьогодні є цілком доцільним при наявності матеріальних 

достатків батьків, як альтернатива триманню під вартою, адже  за своїм 

змістом вона є менш суворим заходом примусу. Крім того, застава є одним із 

найбільш актуальних напрямів наукового та практичного пошуку в 

                                                 
3
 З 517 вивчених кримінальних проваджень виявлено лише один випадок обрання застави як запобіжного 

заходу до неповнолітнього 
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кримінальній процесуальній діяльності та практиці і відповідає сучасним 

соціально–економічним умовам життя суспільства, духу часу, тому її 

потрібно застосовувати якомога ширше. На користь вказаного свідчить 

практика Великобританії щодо врегулювання інституту застави відносно 

малолітніх та неповнолітніх, що вчинили злочин, при якій відповідно до 

Children and Young Persons (Protection from Tobacco) Act 1991 у разі вчинення 

злочину невеликої або середньої тяжкості звільнення під заставу є 

обов’язковим. Таку заставу підписують батьки або опікуни на мінімальну 

суму, що забезпечить вчасне прибуття підозрюваного до суду [335]. На нашу 

думку, доречним було б внесення подібного доповнення до чинного 

законодавства України, а на практиці при наявній можливості біль поширено 

застосовувати заставу за рахунок батьків чи інших законних представників 

неповнолітніх. 

Окремим заходом до неповнолітнього у віці від одинадцяти років і до 

досягнення ним віку кримінальної відповідальності, який вчинив суспільно 

небезпечне діяння, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, 

строком понад п’ять років, як альтернативою запобіжному заходу тримання 

під вартою може бути застосовано поміщення у приймальник–розподільник 

для дітей – спеціальну установу для неповнолітніх, що призначена для 

тимчасового тримання окремих категорій неповнолітніх, яких необхідно 

ізолювати [285]. Це є відмінністю від застосування запобіжних заходів щодо 

дорослих осіб. Дане рішення приймається за загальними правилами 

застосування запобіжних заходів, тобто за клопотанням слідчого, 

погодженого з прокурором, або клопотанням самого прокурора, на підставі 

ухвали слідчого судді, суду. Слідчий суддя постановляє ухвалу про 

поміщення неповнолітнього до приймальника розподільника для дітей 

строком до тридцяти днів. У разі необхідності строк тримання особи у 

приймальнику–розподільнику для дітей може бути продовжено ухвалою 

слідчого судді, суду ще на строк до тридцяти днів. Фактично поміщення до 

приймальника–розподільника є заходом процесуального примусу, яких за 
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своєю природою дуже близький до запобіжного заходу тримання під вартою, 

оскільки також передбачає тимчасове позбавлення волі особи, щодо якої він 

застосований, шляхом поміщення до спеціального закладу із особливим 

режимом перебування [286, c. 231]. Вчений О.О. Мохонько в ході свого 

дослідження зробив висновок, що умови перебування в такому закладі мало 

чим відрізняються від умов перебування в установах попереднього 

ув’язнення (ІТТ, СІЗО). У зв’язку з чим, на його думку, слід було б 

доповнити систему запобіжних заходів, передбачених КПК України таким 

запобіжним заходом, як поміщення неповнолітнього у приймальник–

розподільник для дітей на строк до 30 діб [287, с. 49], що ми підтримуємо. У 

положеннях чинного КПК України не визначено вимоги до складання 

клопотання про поміщення дитини до приймальника–розподільника. У своїй 

роботі І. В. Вовк, аналізуючи положення ст. 499 КПК України (ст. 7–3 КПК 

України у редакції 1960 р.), дійшла до висновку, що підстави для поміщення 

особи у приймальник–розподільник у законі не визначені взагалі. Один лише 

факт вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке підпадає під 

ознаки такого, за яке КК України передбачено покарання у вигляді 

позбавлення волі на строк понад п’ять років, не є підставою для застосування 

цього заходу [288, с. 21]. За такого підходу, як слушно зауважує 

В. Т. Малярчук, поміщення неповнолітнього у приймальник–розподільник 

набуває ознак покарання, а не запобіжного чи іншого заходу процесуального 

примусу, наслідком чого є порушення конституційного права особи на 

свободу та особисту недоторканність [289, с. 36]. Пошук подібної норми, 

використання тлумачення у цьому процесі сприятиме вирішенню проблеми з 

підставами для поміщення особи у приймальник–розподільник. Подібним у 

цьому відношенні положенням є положення ст. 184 КПК України. 

Застосовуючи за аналогією ч. 1 ст. 184 КПК України, практика йде таким 

шляхом :  на стадії досудового розслідування неповнолітній поміщається у 

приймальник–розподільник на підставі фактичних даних (доказів), що 

свідчать про можливе ухилення його від слідства і суду, а також про 
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можливість продовження ним протиправної діяльності. Хоча, положення ч. 4 

ст. 499 КПК України і передбачає необхідність для слідчого судді під час 

вирішення питання щодо поміщення неповнолітнього в приймальник–

розподільник, встановити, що жоден із більш м’яких заходів не може 

запобігти ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, фактично інших 

заходів процесуального примусу щодо неповнолітніх, які не досягли віку з 

якого можливе притягнення до кримінальної відповідальності, чинний КПК 

України не передбачає. Відповідно не передбачено можливості заміни 

поміщення неповнолітнього у приймальник–розподільник для дітей іншим, 

більш м’яким заходом процесуального примусу. 

Вважаємо, що у зв’язку з важливістю та за аналогією, на підставі 

вимог, передбачених іншими положеннями КПК України, у клопотанні про 

поміщення неповнолітнього у приймальник–розподільник повинно 

зазначатись: прізвище, ім’я та по–батькові, вік, місце народження особи, 

щодо якої застосовується поміщення у приймальник–розподільник, вчинений 

неповнолітнім злочин, відповідна стаття Кримінального кодексу України, 

підстави поміщення до приймальника–розподільника, а також визначатися 

особа чи орган, які повинні здійснювати контроль за виконанням ухвали. За 

наявності обґрунтованої підозри або обвинувачення у вчиненні 

кримінального правопорушення та підстав і в порядку, визначеному §1 Глави 

18 КПК України, чинне кримінальне процесуальне законодавство також 

передбачає можливість застосування до неповнолітніх, які вчинили 

кримінальні правопорушення, специфічних запобіжних заходів, застосування 

яких є можливим виключно до неповнолітніх – передання неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд батьків, опікунів, 

піклувальників або адміністрації дитячої установи (ст. 493 КПК України)
4
, це 

узгоджується із вимогами ст. 13 Пекінських правил, що передбачають 

необхідність по можливості замінювати тримання під вартою щодо 

                                                 
4
 Серед слідчих такий запобіжний захід вважається малоефективним, незважаючи на те, що кількість таких 

обраних заходів збільшується: 2013 р. – 47, 2014 р. – 92. 
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неповнолітніх іншими альтернативними заходами, такими як постійний 

нагляд, активна виховна робота або поміщення в сім’ю або виховний заклад 

чи будинок [5]. Ці специфічні запобіжні заходи за своєю природою 

спрямовані на індивідуалізацію заходів забезпечення кримінального 

провадження щодо неповнолітніх, з урахуванням обставин вчиненого 

кримінального правопорушення, стану здоров’я, вікових та психологічних 

особливостей неповнолітнього та інших обставин. Незважаючи на це, слідчі, 

прокурори неохоче звертаються до слідчого судді з клопотанням про обрання 

до неповнолітніх підозрюваних запобіжного заходу у вигляді передання під 

нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи 

через «процесуальну громіздкість» процедури. Звісно, що відсутність будь–

якого обраного запобіжного заходу означає «якнайкраще забезпечення прав 

дитини», але тільки у тих випадках, коли в матеріалах кримінального 

провадження відсутні обставини, що вказують на ризики, наявність яких 

покладає на правозастосувача вирішувати питання про обрання запобіжного 

заходу. 

З метою більш широкого застосування і «популяризації» 

вищезазначеного запобіжного заходу, на нашу думку, необхідно доповнити 

ч. 2 ст. 492 КПК України наступним додатковим текстом «…під час 

вирішення питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання 

під вартою щодо неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого суди 

повинні в кожному разі обговорювати можливість передачі його під нагляд 

батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи». У 

такому випадку особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх 

при обранні запобіжних заходів будуть відповідати змісту пункту 18.2 

Мінімальних стандартних правил ООН, що стосуються правосуддя стосовно 

неповнолітніх : «Жоден неповнолітній не може бути вилучений із–під 

нагляду батьків частково або повністю, якщо це не виправдовують обставини 

провадження. Розлучення дітей із батьками є крайнім заходом. До нього 

можна вдаватися лише в тому разі, коли факти справи виправдовують цей 
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серйозний крок (наприклад, жорстоке поводження з дітьми)» [5]. Дійсно, 

передача неповнолітнього під нагляд означає не тільки встановлення за ним 

нагляду, а й здійснення відповідної виховної та роз’яснювальної роботи, 

переконання підлітка в необхідності подальшої законослухняної поведінки, 

усілякого сприяння органам досудового розслідування щодо встановлення 

обставин кримінального провадження [272, с. 96–97]. Крім вищезазначених 

запобіжних заходів, що застосовуються до неповнолітніх, на практиці 

можливе застосування й інших. Упродовж 2014 р. відносно неповнолітніх 

підозрюваних обиралися інші запобіжні заходи, а саме :  домашній арешт – 

289, особисте зобов’язання – 288 осіб [279], аналогічна тенденція і дані мали 

місце й у 2015 та 2016 р.р.  

Серед причин не обрання запобіжних заходів можуть бути як 

відсутність бажання з боку слідчого або прокурора, так і вчинення цією 

категорією осіб здебільшого не тяжких злочинів, або вчинення їх уперше, 

також ураховано наявність постійного місця проживання та навчання, 

позитивні характеристики. Таким чином, були відсутні ризики, передбачені в 

ст. 177 КПК України та підстави вважати, що неповнолітній намагатиметься 

переховуватися від органів досудового розслідування й суду, учинить інше 

кримінальне правопорушення або перешкоджатиме кримінальному 

провадженню іншим чином. Практика необрання запобіжних заходів, у разі 

наявності вищезазначених чинників, на нашу думку, є позитивною, оскільки 

це не травмує психіку дитини, дає змогу перебувати в середовищі, у якому 

вона знаходилася й до вчинення злочину.  

Немає єдиної думки серед науковців і щодо питання доцільності 

застосування до неповнолітніх особистого зобов’язання. Окремі дослідники 

уважають цей вид запобіжного заходу взагалі малоефективним, оскільки 

неповнолітні не усвідомлюють і не можуть достатньо чітко зрозуміти 

сутність і значення цього запобіжного заходу [290, с. 64; 291, с. 55], що ми не 

підтримуємо. З огляду на зазначене, на нашу думку, поряд з особистим 

зобов’язанням найбільш ефективним запобіжним заходом, що може бути 
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застосовано відносно неповнолітнього, є нагляд батьків, опікунів, 

піклувальників, адміністрації дитячої установи, оскільки ні особиста порука, 

ні домашній арешт, ні застава не мають такого стримуючого й виховного 

впливу на неповнолітнього. У разі застосування цього запобіжного заходу 

між органом досудового розслідування та підозрюваним перебуває 

посередник, який несе не тільки правову, а й моральну відповідальність 

перед органами досудового розслідування. Особисте зобов’язання 

ґрунтується на ефекті страху. Особиста порука й нагляд – на ефекті сорому 

(соромно не виправдати довіри, соромно, що за тебе відповідають інші, ти не 

можеш стримати слово, дане своїм близьким). Так, «підлітку, який 

оступився, необхідний такий запобіжний захід, який би забезпечував 

контроль за його поведінкою. Перевага нагляду за неповнолітнім 

підозрюваним або обвинуваченим полягає також у тому, що контроль 

здійснюється у звичному для підлітка середовищі. При цьому позитивні 

соціальні зв’язки не тільки не розриваються, а навіть зміцнюються»          

[292, с. 356]. Отже, зазначене дає змогу зробити висновок про те, що 

особливості кримінальних проваджень щодо неповнолітніх підозрюваних, 

обвинувачених мають місце на всіх стадіях кримінального провадження. 

Тому слід постійно вдосконалювати як нормативно–правову базу в сфері 

захисту прав і законних інтересів неповнолітніх, так і практику її 

застосування під час обрання запобіжних заходів щодо цих учасників 

кримінального провадження.  

Проведене дослідження доводить, що чинний в Україні процесуальний 

порядок застосування до неповнолітніх, які вчинили кримінальні 

правопорушення, заходів кримінального процесуального примусу в цілому 

відповідає вимогам міжнародних правових стандартів, а також напрямам 

державної політики України щодо неповнолітніх. Такі запобіжні заходи, як 

затримання неповнолітнього та його тримання під вартою, слід застосовувати 

лише в разі, якщо його підозрюють у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого 

злочину, за умов, що застосування іншого запобіжного заходу не гарантує 
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запобіганням ризикам, зазначеним у ст. 177 КПК України. Обираючи 

стосовно неповнолітнього підозрюваного один із запобіжних заходів, 

передбачених у ст. 176 КПК України, варто ефективніше впроваджувати 

застосовування передачі під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, а до 

неповнолітніх, які виховуються в дитячій установі, – передання їх під нагляд 

адміністрації цієї установи, а також використовувати можливість, закріплену 

в положеннях чинного КПК України щодо не обов’язкового обрання 

запобіжних заходів відносно цієї категорії осіб.  

Встановивши всі обставини вчиненого кримінального правопорушення 

неповнолітнім шляхом проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, 

після повідомлення особі про підозру та обрання, у разі наявності 

відповідних ризиків, запобіжного заходу, відбувається закінчення досудового 

розслідування кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми. Ці 

обставини пов’язані із закриттям кримінального провадження і переданням 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру прокурором до суду або клопотанням про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності чи обвинувального акта. Особливості 

закінчення кримінального провадження щодо неповнолітніх ми розглянемо у 

наступному підрозділі. 

 

3.3 Процесуальний порядок закінчення досудового розслідування 

кримінальних правопорушень вчинених неповнолітніми 

 

Закінчення досудового розслідування є заключним етапом 

розслідування кримінальних проваджень, в процесі якого слідчий разом з 

прокурором аналізує, оцінює зібрані матеріали та приймає кінцеве 

процесуальне рішення. Закінчити досудове розслідування можна лише тоді, 

коли його завдання виконано. Для цього слідчий, прокурор повинен всебічно, 

повно й об'єктивно у встановленому законом порядку дослідити всі 

обставини, що становлять предмет доказування в кримінальному 
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провадженні (ст. 91 КПК), встановити чи немає необхідності проведення ще 

будь–яких слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій, спрямованих 

на збирання, фіксацію, перевірку і дослідження доказів :  усі необхідні докази 

для ухвалення підсумкового рішення належним чином оцінені. Оцінка 

зібраних у провадженні доказів слідчим, прокурором, має визначити, яку 

саме форму підсумкового рішення потрібно прийняти [152]. 

Характеристику закінчення досудового розслідування, зокрема 

Ю.П. Аленін вважає заключним етапом цієї стадії, що являє собою комплекс 

процесуальних дій, пов’язаних із завершальним аналізом і оформленням 

результатів розслідування, забезпеченням прав учасників кримінального 

судочинства та прийняттям підсумкових рішень в кримінальному 

провадженні. Зміст кримінальної процесуальної діяльності слідчого на цьому 

етапі розслідування, на його думку, полягає в аналізі зібраних матеріалів 

кримінального провадження, остаточному вираженні внутрішнього 

переконання за кожної з обставин провадження і за кожним зібраним 

доказом у процесуальних документах [293, с. 90]. Закінчення досудового 

розслідування М.І. Копитюк називає заключним і значущим етапом 

процесуальної діяльності в кримінальному провадженню, який має 

самостійне значення, в тому числі в кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх [294, с. 168]. Таку позицію слід підтримати, особливо з тих 

міркувань, що кожна із стадій має притаманні тільки для неї етапи, що 

завжди пов’язані із вирішенням певних завдань стадії (вихідними, 

проміжними та кінцевими) а тому в більшості стадій, як правило, є три етапи 

– вихідний, проміжний і кінцевий [295, с. 18]. Саме таким кінцевим етапом 

стадії досудового розслідування слід вважати його закінчення. В той же час, 

наприклад, В.В. Литвинов, класифікуючи підстави закриття кримінального 

провадження, характеризує цей етап як певну стадію [296, с. 190]. Ми 

вважаємо, що така позиція не відповідає ролі та призначенню закінчення 

досудового розслідування. Характеризуючи досліджуваний етап слід 

звернути увагу на точку зору Г. І. Глобенка, який акцентує увагу на тому, що 
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закінчення досудового розслідування є не лише рішенням, але й об’ємним за 

змістом етап роботи, що передує його прийняттю, який складається з 

сукупності таких дій :  1) аналізу і оцінки зібраних у кримінальному 

провадженні доказів; 2) систематизації та належного оформлення матеріалів 

провадження; 3) прийняття рішення про форму закінчення провадження; 4) 

повідомлення учасникам процесу про закінчення досудового розслідування; 

5) відкриття матеріалів іншій стороні; 6) вирішення клопотань, що надійшли 

від учасників процесу; 7) складання підсумкового процесуального 

документу; 8) реалізації всіх процесуальних рішень, пов’язаних із формою 

закінчення розслідування [297, c. 8].  

Таким чином, закінчення досудового розслідування в кримінальному 

провадженні доцільно охарактеризувати як кінцевий етап цієї стадії, 

структуру якого утворюють відносно самостійні елементи (процесуальні дії), 

що відзначаються певною послідовністю та специфікою, і який відобра-

жуючи динаміку кримінального провадження, є правовою формою 

констатації виконання завдань стадії досудового розслідування. Щодо 

вирішення питання про перехід від власне досудового розслідування до його 

завершення, то відмітимо, що положення ст. 283 КПК України не 

розкривають сутності процесуальних підстав для визначення форм 

закінчення досудового слідства. Підтримуючи наукові позиції 

М. І. Копитюка та О. О. Торбаса, можна стверджувати, що досудове 

розслідування повинно визнаватися закінченим, якщо немає необхідності у 

проведенні будь–яких слідчих (розшукових) або інших процесуальних дій, 

спрямованих на збирання, перевірку і дослідження доказів, коли жодна із 

версій, що виникли, не залишилася неперевіреною, встановлені обставин, що 

підлягають доказуванню в кримінальному провадженні [294, с. 169; 298, с. 7]. 

У розвиток зазначеного підкреслимо, що за своїм змістом закінчення 

досудового розслідування в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх 

утворює сукупність процесуальних дій та відповідних правовідносин, зміст 

яких повинен бути спрямовано на якнайкраще забезпечення прав дитини (ст. 



174 
 

3 Конвенції про права дитини) [109], належне забезпечення прав та законних 

інтересів неповнолітніх учасників процесу та визначення сутності 

подальшого спрямування кримінального провадження щодо 

неповнолітнього. Як слушно з цих питань звертає увагу В.В. Романюк, ці 

обставини обумовлюють те, що закінчення досудового розслідування щодо 

неповнолітніх має власну специфіку, а цей етап, на його думку, реалізується 

у відповідній формі, вибір якої залежить від підстав (юридичного факту, 

сукупності юридичних фактів), що обумовлюють зміни у перебігу 

кримінальних процесуальних відносин [299, с. 142]. 

Не зупиняючись на деталях дискусії з питань визначення поняття 

«закінчення досудового розслідування», та зважаючи на схожість поглядів з 

метою вирішення даного питання серед окремих науковців, є наукова точка 

зору, що закінчення досудового розслідування в кримінальному провадженні 

щодо неповнолітніх є багатоаспектним явищем завершального етапу у 

кримінальному провадженні, що включає в себе: 1) дію спеціально 

уповноваженого керівником органу досудового розслідування на здійснення 

досудових розслідувань щодо неповнолітніх слідчого; 2) відповідні дії 

прокурора; 3) визначену положеннями КПК України форму закінчення 

досудового розслідування; 4) юридичний факт у вигляді прийнятого 

підсумкового рішення. На сьогоднішній день згідно з положеннями ст. 283 

КПК України будь–яке досудове розслідування закінчується здійсненням 

прокурором однієї з таких дій :  закриття кримінального 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. 

Не виключенням є і кримінальне провадження щодо неповнолітніх. У цій 

частині дослідження слід охарактеризувати кожну із зазначених форм та 

визначити процесуальний порядок закінчення досудового розслідування у 

досліджуваному кримінальному провадженні. 
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Першою формою закінчення досудового розслідування є закриття 

кримінального провадження щодо неповнолітніх. Національне законодавство 

передбачає його як одну із дій прокурора, перерахованих у ч. 2 ст. 283 КПК 

України [51], що відбуваються у разі наявності однієї з підстав, зазначених у 

ст. 284 КПК України. Як вважають Ю.О. Хабло, Я.Ю. Конюшенко та 

І.В. Чурікова закриття кримінального провадження є одним з важливіших 

актів судочинства, через який забезпечується вирішення вказаного у ст. 2 

КПК України завдань [300]. На нашу думку, їх вирішення (завдань) повинно 

мати місце за будь–якої форми закінчення досудового розслідування.  

У науці кримінального процесу існують різні підходи до розуміння 

закриття кримінального провадження, зокрема такі як: 1) заключний етап 

досудового розслідування, який настає тоді, коли вирішені всі його завдання 

[301, с. 6]; 2) спосіб остаточного вирішення кримінального провадження 

після всебічного, повного та об’єктивного дослідження всіх обставин 

провадження та оцінки слідчим, прокурором всіх зібраних і перевірених 

доказів [302, с. 2]; 3) один з базових інститутів кримінального процесу, 

стосовно обставин, що об’єктивно виключають можливість кримінального 

переслідування [303]; 4) одну з правомірних форм закінчення досудового 

розслідування, рівнозначну із іншими формами закінчення [304, с. 61];         

5) юридичний акт, унаслідок якого закінчується досудове розслідування та 

процесуальне провадження, вирішується доля зібраних у кримінальному 

провадженні речових доказів і арештованого майна, скасовуються обрані 

запобіжні заходи, а правовідносини учасників процесу після набрання 

чинності прийнятого рішення переводяться в напрямі цивільних 

правовідносин [305, с. 541–542]. Як загальний висновок щодо змісту поняття 

«закриття кримінального провадження щодо неповнолітніх» можна 

констатувати, що єдиного розуміння серед науковців з цього питання на 

сьогодні немає, а відтак пропонуємо наступне його визначення: «Закриття 

кримінального провадження щодо неповнолітніх це форма закінчення 

особливого порядку кримінального провадження, що виражається у визнанні 
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за наявності визначених у законі обставин уповноваженими на те органами 

та посадовими особами повної або часткової неможливості продовження 

кримінального провадження щодо неповнолітніх за неодмінним 

забезпеченням його охоронної спрямованості». 

Незважаючи на те, що всі підстави для закриття кримінального 

провадження належать до однієї форми закінчення досудового 

розслідування, вони між собою різняться, і тому закономірно, що в науковій 

спільноті з’являлися різні підходи до їх класифікації [111, с. 51–52; 306; 307, 

с. 305–306; 308, с. 10–12; 305, с. 168; 309, с. 4–6; 310, с. 241–242;]. 

Аналізуючи існуючі класифікації підстав закриття кримінального 

провадження, вважаємо, що основою для класифікації є наслідки, за якими 

вони поділяються: нареабілітуючі, постреабілітуючі, нереабілітуючі та 

формально–процесуальні підстави. 

Аналіз законодавчих, теоретичних і прикладних підстав для закриття 

кримінального провадження дає можливість стверджувати про певну 

прогалину, якої припустився законодавець під час прийняття чинного КПК 

України. Так, скасований у 2012 році КПК України 1960 р. містив  п. 5 ч. 1 

ст. 6, за якою провадження в кримінальній справі підлягало закриттю «щодо 

особи, яка не досягла на час вчинення суспільно небезпечного діяння 

одинадцятирічного віку». Чинний КПК України такої підстави не передбачає. 

Звісно, що недосягнення особою віку, з якого настає кримінальна 

відповідальність утворює вже визначену у п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України 

підставу «встановлення відсутності в діянні складу кримінального 

правопорушення», але наявність спеціально визначеної підстави для закриття 

кримінального провадження щодо неповнолітніх індивідуалізує таку форму 

закінчення досудового розслідування, визначає її особливості, завдання та 

процесуальну форму, носить запобіжний характер відносно неповнолітніх. У 

зв’язку з вказаним, пропонуємо доповнити ч. 1 ст. 284 КПК України 

додатковим пунктом 2–1 у наступній редакції «Кримінальне провадження 

закривається в разі, якщо встановлений факт вчинення особою, яка не 
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досягла віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, суспільно 

небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого 

Особливою частиною КК України». В такому разі  формуються 

аргументовані підстави для застосування до такої особи примусових заходів 

виховного характеру (ст. ч. 2 ст. 97 КК України). 

Що стосується процесуального порядку закриття досудового 

розслідування кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми, то з 

цих питань рядом учених доречно зазначається, що він включає сукупність 

таких дій як :  встановлення наявності підстав, винесення постанови, 

інформування учасників провадження про прийняте рішення                      

[267, с. 482–483]. При прийнятті подібного рішення щодо неповнолітніх 

основну увагу слід зосередити на процедурі, яка повинна відповідати 

доктрині пріоритетного забезпечення їх прав, здійснювати на них виховний 

вплив та створювати умови для їх ресоціалізації [299, с. 145]. 

Чинний КПК України не встановлює строків для прийняття рішення 

про закінчення досудового розслідування кримінального провадження, а 

лише положення ч. 2 ст. 283 КПК України зобов’язують прокурора у 

найкоротший строк після повідомлення про підозру здійснити визначену у 

законі дію. Цілком слушно зазначає О.М. Толочко, що, вживаючи 

словосполучення «у найкоротший строк», законодавець запроваджує більш 

високі стандарти, аніж передбачено Конвенцією упродовж розумних строків 

[311, 58]. При цьому, сутність поняття «найкоротший строк» у законодавстві 

не визначено, але ми вважаємо, що при закритті кримінального провадження 

щодо неповнолітніх необхідно враховувати положення ч. 4 ст. 28 КПК 

України щодо невідкладного здійснення такого рішення у кримінальному 

провадженні, тобто без затримки і в більш стислі строки порівняно з 

граничними, визначеними КПК України.  

Щодо суб’єкту прийняття рішення про закриття кримінального 

провадження щодо неповнолітніх, то із змісту абзацу 2 ч. 4 ст. 284 КПК 

України слід розуміти, що слідчий може закрити кримінальне провадження у 
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випадку, якщо особі не було повідомлено про підозру. У той самий час, за 

загальним правилом, визначеним ч. 2 ст. 283 КПК України, таке рішення 

приймається виключно прокурором, що ми повністю підтримуємо. Звернемо 

увагу лише на відсутність жодних процесуальних вимог до такого учасника, 

що не можна сказати про «спеціального» слідчого (ст. 484, 499  КПК 

України). За даних підстав будь–яких особливостей, визначених у КПК 

України щодо закриття кримінального провадження щодо неповнолітніх, 

немає. Лише у разі прийняття рішення про закриття кримінального 

провадження та наявності ознак адміністративного правопорушення 

батьками, опікунами чи піклувальниками за невиконання встановлених 

законом обов’язків по догляду за неповнолітнім (ст. 184 КУпАП, ст. 166 КК 

України), про що прокурор повинен відобразити у своєму рішенні. 

Враховуючи викладене вважаємо, що у положеннях ч. 2 ст. 484 КПК України 

слід також передбачити вимоги до прокурора, який повинен бути спеціально 

уповноваженим керівником прокуратури на здійснення процесуального 

керівництва в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. 

На цей час невирішеним залишається питання про необхідність 

ознайомлення неповнолітнього підозрюваного з матеріалами закритого 

кримінального провадження. Положення ст. 284 КПК України не містять 

вимог і відповіді на це питання. Як відомо, в кримінальному провадженні 

ознайомлення з його матеріалами може відбуватися лише у випадку 

складання обвинувального акту, що передбачено у ст. 290 КПК України. 

Проте загальним положенням досудового розслідування є можливість 

ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення. 

Відповідно, якнайкраще забезпечення інтересів дитини (ст. 3 Конвенції про 

права дитини) може бути забезпечене якраз шляхом надання можливості 

законному представникові та захиснику отримати доступ до матеріалів 

кримінального провадження перед тим, як прийняти остаточне рішення про 

закриття кримінального провадження, про що необхідно зазначити при 
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внесенні доповнень до чинного КПК України. Така позиція находить 

підтримку і в дослідженнях В.В. Тіщенко, Ю.П. Аленіна та ін. [312, с. 123]. 

Отже, розглянувши питання про закриття кримінального провадження 

щодо неповнолітніх, слід визначити, що така форма закінчення досудового 

розслідування по суті є завершальним етапом розслідування. Прокурор 

підсумовує проведену роботу, аналізує й оцінює сукупність зібраних доказів 

і на їх основі формулює в постанові висновок про неможливість подальшого 

провадження у зв’язку з наявністю передбачених законом обставин, а також 

конкретно вирішує всі питання, що витікають із прийнятого рішення. В той 

же час слід відмітити, що на цьому етапі гарантії прав неповнолітнього 

недостатньо забезпечено. 

Наступною формою закінчення досудового розслідування, 

передбаченою чинним КПК України, є звільнення неповнолітнього від 

кримінальної відповідальності, що є комплексним інститутом кримінального 

права та кримінального процесу. Так, на думку С.Г. Келіної, 

П.В. Хряпінського, О.Ф. Ковітіді, звільнення від кримінальної 

відповідальності – це відмова держави від негативної оцінки,  засудження й 

покарання особи, яка вчинила злочин, у випадках, передбачених у законі 

[313, с. 631; 314, с. 82; 315, с. 107]. Як бачимо, зміст цього інституту утворює 

загально правова засада гуманізму. У ч. 1 Постанови № 12 Пленуму 

Верховного Суду України від 23.12.2005 р. було роз’яснено, що звільнення 

від кримінальної відповідальності – це відмова держави від застосування 

щодо особи, котра вчинила злочин установлених законом обмежень певних 

прав і свобод шляхом закриття кримінального провадження, що здійснює суд 

у випадках, передбачених КК України та у порядку, встановленому КПК 

України [316]. Тому звільнення від кримінальної відповідальності можливе 

до її реального настання, тобто до винесення судом  обвинувального вироку 

стосовно особи. Умовою звільнення неповнолітньої особи, від кримінальної 

відповідальності є вчинення нею певного злочину, незалежно від того 

закінчено його чи ні, а також вчинений він одноособово чи у співучасті [317]. 
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Щодо підстав такого звільнення то ними можуть бути або певна поведінка 

особи після вчинення злочину, яку держава заохочує (дійове каяття, 

примирення винного з потерпілим тощо), або настання певної події 

(наприклад, зміна обстановки, закінчення строків давності) [316]. Положення 

чинного КПК України регулює загальний порядок звільнення особи від 

кримінальної відповідальності, не зазначаючи, в яких саме випадках цей 

порядок застосовується. Так, ч. 1 ст. 285 КПК України відсилає до положень 

Закону України про кримінальну відповідальність у питанні підстав 

(випадків) звільнення особи від кримінальної відповідальності. Такі випадки 

визначені у КК України і наступають :  у зв’язку з дійовим каяттям (ст. 45 

КК); з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК); у зв’язку з передачею 

особи на поруки (ст. 47 КК); у зв’язку із зміною обстановки (ст. 48 КК); у 

зв’язку із закінченням строків давності (ст. 49 КК); на підставі закону 

України про амністію (ст. 86 КК); на підставі акта помилування (ст. 87 КК).  

Наведені випадки не передбачають спеціальних підстав для звільнення 

неповнолітньої особи від кримінальної відповідальності, тому всі зазначені 

підстави можуть бути застосовані до них. Разом з тим, розділ XV КК України 

«Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх» у 

ст. 97 визначив умови, за яких можливо звільнення від кримінальної 

відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру. 

У цьому розділі також визначені «пільгові» умови звільнення від 

кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочин у віці до 

вісімнадцяти років, у зв’язку із закінченням строків давності, порівняно з 

умовами ст. 49 КК України. Передбачена законом додаткова можливість 

звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності обумовлена тим, 

що риси характеру і навички поведінки у них ще не набули сталості. Саме 

тому, як зазначають дослідники, відносно значної категорії неповнолітніх, які 

вчинили злочин, достатньо застосувати виховні заходи та підвищити 

соціальний контроль за ними 318, с. 200. При виборі виду звільнення від 

кримінальної відповідальності слід віддавати пріоритет нормі, передбаченій 
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ст. 97 КК, через те, що хоча вона і пов’язана з певними обмеженнями і 

стражданнями, разом з тим, вона не є кримінальним покаранням [24]. У 

кримінальному процесі зустрічаються різні підходи до класифікації підстав 

для звільнення особи від кримінальної відповідальності. Так, згідно з 

наукової позиції Ю.М. Грошевого, існують три групи підстав :  матеріально–

правові, кримінально–процесуальні, морально–психологічні [319, c. 34–35]. 

Але традиційним є розподіл видів звільнення від кримінальної 

відповідальності на обов’язкові (ст. 45, ст. 46, ст. 49 КК України) і 

дискреційні (ст. 47, ст. 48, ч. 1 ст. 97 КК України) [320, с. 199; 321, с. 118–

119]. Як зазначають В.О. Меркулова та А.А. Марченко, імперативні підстави 

звільнення не передбачають ніякого розсуду з боку компетентних органів. 

Головним є наявність підстав, визначених у законі про кримінальну 

відповідальність. Проте це не означає, що в правозастосуванні механічно 

застосовують закон. Суд має все ж таки оцінити докази та за їх допомогою 

встановити наявність визначених у законі умов для вирішення питання про 

звільнення від кримінальної відповідальності. За наявності цих умов, суд 

зобов’язаний закрити кримінальну справу, не маючи права на суб’єктивний 

розсуд [322, с. 26]. Звільнення неповнолітнього від кримінальної 

відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру 

характеризується як дискреційна підстава, що передбачає звільнення як 

право, а не обов’язок суду, тож формально на нашу думку законним буде 

рішення як про закриття кримінального провадження, так і про звернення до 

суду з обвинувальним актом.  

Загальні положення звільнення особи від кримінальної 

відповідальності на відміну від положень ст. 97 КК України не передбачають 

такої вимоги як можливість виправлення без застосування покарання. Ця 

можливість стає більш реальною при встановленні інших, у першу чергу, 

суб’єктивних обставин, перелік яких законом не наведено. Однак вони, як 

правило, враховуються слідчим, прокурором при звільненні неповнолітнього 

від кримінальної відповідальності. До даних обставин можна віднести 
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наявність позитивних характеристик підозрюваного, його постійне місце 

проживання (навчання, роботи), незнаходження неповнолітнього на певних 

обліках (в підрозділах ювенальної превенції, поліції, наркологічному або 

психоневрологічному диспансері), усвідомлення ним своєї вини та щире 

каяття. Оскільки передбачені законом підстави для звільнення особи від 

кримінальної відповідальності належать до нереабілітуючих, вирішенню 

цього питання має передувати повне й точне встановлення фактичних 

обставин і правильна кваліфікація вчиненого злочину. Таким чином, 

вбачаємо, що в будь–якому випадку при звільненні неповнолітнього від 

кримінальної відповідальності мова йде про наявність певних доказів, 

перелік яких ні в ст. 91 КПК України, ні в ст. 485 КПК України не 

передбаченими. У зв’язку з цим пропонуємо внести зміни до статті 91 

«Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні»:     

4) обставини, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального 

правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи 

пом’якшують покарання, що виключають кримінальну відповідальність або 

є підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності чи закриття 

кримінального провадження. Одночасно з цим постає питання забезпечення 

процесуальних гарантій прав неповнолітнього підозрюваного в разі закриття 

кримінального провадження. Так, чинним КПК України до числа суб’єктів, 

задіяних у процесі прийняття рішення про звільнення обвинуваченого від 

кримінальної відповідальності, можна віднести суд, прокурора, потерпілого, 

підозрюваного, захисника та законного представника. Кожний із указаних 

учасників відіграє специфічну роль в процесуальному механізмі звільнення 

неповнолітньої особи, від кримінальної відповідальності. Головним із них 

безумовно є суд. Власне, у формально–юридичному значенні суд можна 

вважати єдиним суб’єктом прийняття відповідного рішення, оскільки інших, 

альтернативних йому суб’єктів, законом не передбачено. Що стосується 

повноважень прокурора на цьому етапі досудового розслідування, то вони 

повністю виписані у ст. 286 КПК України. Під час досудового розслідування 
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таке клопотання складається прокурором і кримінальним процесуальним 

законодавством не врегульовано порядок передання слідчим матеріалів 

кримінального провадження прокурору для складання клопотання. На це 

звернута увагу в науковій літературі [322, с. 28]. 

Що ж до участі захисника та законного представника, то жодних 

особливостей у законі не передбачено. З цього аспекту позиції вчених 

зводяться до того, що ініціювати питання про можливість звільнення 

неповнолітнього від кримінальної відповідальності перед слідчим та 

прокурором може сам неповнолітній, його захисник чи законний 

представник [221, с. 11]. В той же час В.В. Романюк зазначає, що це особисте 

право неповнолітнього підозрюваного і його реалізація здійснюється 

безпосередньо ним і не може бути доручена захиснику [323, с. 198], з чим не 

можна погодитися. На нашу думку, це пояснюється це тим що, може 

виникнути ситуація, в якій поведінка неповнолітнього підозрюваного буде 

неадекватною та, відповідно, ним може не усвідомлюватися вся важливість 

такого звільнення. Наприклад, останній може заперечувати проти звільнення, 

саме тому потрібна правова позиція його законного представника та 

захисника. У зв’язку з цим слід внести зміни до цього положення і 

враховувати позицію законного представника та захисника неповнолітнього 

підозрюваного про не заперечення проти такого звільнення. Суперечливою і 

такою, що є невирішеною на рівні КПК України, є відсутність процедури, яка 

б передбачала порядок ознайомлення неповнолітнього підозрюваного із 

матеріалами кримінального провадження при звільненні його від 

кримінальної відповідальності. Таке право для підозрюваного визначено у ст. 

221 КПК України, але тільки лише за згодою слідчого, що не може бути 

визнано як достатня процесуальна гарантія забезпечення одного з прав 

неповнолітнього. Тому доцільно погодитися із позицією О.О. Торбаса щодо 

обов’язку слідчого і прокурора надавати підозрюваному матеріали 

кримінального провадження для ознайомлення, про що слід додатково 

зазначити у ч. 3 ст. 286 КПК України [298, с. 9]. 
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Ще однією формою закінчення досудового розслідування в 

кримінальному провадженні щодо неповнолітніх є звернення прокурора до 

суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру (п. 3 ст. 283 КПК України). 

Відповідно до статистичних даних у 2015 році було зареєстровано 565182 

кримінальних правопорушень, в тому числі вчинених неповнолітніми 7171, із 

них з обвинувальним актом до суду направлено 163795, у той час як 

клопотань про застосування примусових заходів медичного характеру – 946 

проваджень, з клопотанням про застосування примусових заходів виховного 

характеру – 376 проваджень [324]. Cтаном на грудень місяць 2016 року було 

зареєстровано 592604 кримінальних правопорушень, в тому числі вчинених 

неповнолітніми 5230. Із яких з обвинувальним актом до суду направлено 

138330, у той час як клопотань про застосування примусових заходів 

медичного характеру направлено – 866, а клопотань про застосування 

примусових заходів виховного характеру – 324 [325]. Отже, як бачимо, 

складання обвинувального акту є основною формою закінчення досудового 

розслідування. 

Водночас у будь–якому разі ці випадки закінчення кримінального 

провадження щодо неповнолітніх слід розглядати як кінцевий етап всієї 

стадії досудового розслідування. Слід погодимося із думкою, що в більшості 

стадій, як правило, є три етапи – вихідний, проміжний і кінцевий, що можуть 

мати в різних стадіях різні назви і кожна його стадія завершується 

прийняттям кінцевого рішення, де особливістю таких процесуальних рішень 

є те, що з їх прийняттям кожна попередня стадія трансформується в наступну 

стадію [295, с.18]. Тобто, щодо звернення прокурора до суду з 

обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру слід констатувати, що вони виступають 

кінцевим етапом цієї стадії кримінального провадження, що пов’язані із 

прийняттям кінцевого рішення (обвинувального акту чи клопотання), 

складання якого є юридичним фактом, який передбачає трансформацію стадії 
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досудового розслідування щодо неповнолітніх в наступну стадію судового 

провадження. Наприклад, що стосується звернення прокурора до суду з 

обвинувальним актом, то як зазначається у літературі, цей різновид форми 

закінчення досудового розслідування характеризують як загальний порядок 

(такий, який настає за звичайного розвитку кримінального провадження), що 

свідчить про закінчення досудового розслідування і передбачає продовження 

кримінального провадження в судових стадіях [326, с. 90–92; 94, с. 716]. 

Тобто, із складанням обвинувального акту кримінальне провадження щодо 

неповнолітнього продовжується у загальному порядку з врахуванням вимог 

гл. 38 КПК України та знаходить своє подальше продовження у судових 

стадіях. Це відповідно, обумовлює зміну характеру процесуальної діяльності, 

кола його учасників та процесуального статусу неповнолітнього 

підозрюваного. Теж саме можна зазначити і щодо клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. 

Прийняття слідчим, прокурором рішення про закінчення 

досліджуваного провадження шляхом складання обвинувального акту або 

відповідного клопотання пов’язується із наявністю певних підстав та умов 

для цього. В цьому контексті в науковій дискусії звернуто увагу, що рішення 

про закінчення досудового розслідування в тій чи іншій формі приймається 

прокурором не довільно, а виходячи з фактичної наявності передбачених для 

цього підстав [326, с. 94]. З приводу їх характеристики, Н. Боржецька 

підстави складання обвинувального акта поділяє на юридичні та фактичні. 

До юридичних (правових) підстав вона відносить передбачене кримінальним 

процесуальним законом повноваження слідчого на складання 

обвинувального акта (п. 7 ст. 40, ст. 291 КПК України), а до фактичних – 

достатність доказів для складання обвинувального акта [327, с. 79]. Таким 

чином, правовою підставою є наділення конкретного слідчого відповідним 

повноваженням (п. 7 ст. 40 КПК України) та його призначення на здійснення 

відповідного конкретного кримінального провадження щодо неповнолітніх. 

У свою чергу фактичні підстави потребують доведення згідно із тими 
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правилами та вимогами, які передбачені в КПК України в частині предмета 

доказування. Тому частково погодимося із Н. Боржецькою щодо поділу 

підстав складання обвинувального акта на правові та фактичні. Щодо змісту 

юридичних (правових) підстав, то це пряме передбачення у відповідній статті 

КПК України випадків, коли слідчий, прокурор може реалізувати надані їм 

повноваження (ст. ст. 290, 291 КПК України). Тому, на наше переконання, 

переважне значення для складання обвинувального акта або вищезазначені 

клопотання мають саме фактичні підстави.  

Фактичними підставами слід вважати певні юридичні факти, що 

передбачені у КПК України, і що у сукупності утворюють підставу для 

прийняття слідчим, прокурором вказаних рішень. Зокрема, фахівці 

відмічають, що це відбувається в тому випадку, коли прокурор визнає, що 

зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання 

обвинувального акта та для передання провадження до суду [94, с. 714; 267, 

с. 489]. Звісно, що мова тут йде насамперед про встановлення усіх обставин, 

що входять до предмету доказування в кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх (ст. ст. 91, 485 КПК України). Відповідно, підставами для 

складання обвинувального акту або відповідного клопотання в 

кримінальному провадження щодо неповнолітнього слід вважати 

підтвердження доказами обставин, передбачених ст. ст. 91, 485 КПК України.  

Слід закцентувати увагу на тому, що оцінка зібраних доказів повинна 

здійснюватися із дотриманням вимог ст. 9 КПК України, тобто всебічно, 

повно і неупереджено. Відтак і висновок про можливість складання 

обвинувального акту слідчий, прокурор повинні зробити на підставі 

неупередженої оцінки всебічності та повноти результатів усієї попередньої 

роботи з розслідування кримінального провадження [267, с. 489]. У тому 

випадку прокурор повинен упевнитися, що всі наявні в провадженні докази є 

належними, допустимими, достатніми й достовірними, а висновки, які були 

зроблені на основі цих доказів, є обґрунтованими [328, с. 197]. Лише за таких 

умов можна вести мову про те, що слідчим, прокурором встановлені 
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фактичні підстави для складання обвинувального акту або відповідного 

клопотання. Тобто відповідає вимогам при виконанні таких умов: обставини 

провадження, що покладені в основу обвинувачення, повно та достовірно (з 

позиції слідчого і прокурора) встановлені зібраними доказовими 

матеріалами; окрім винуватості особи у вчиненому кримінальному 

правопорушенні також встановлено усі інші обставини, що входять до 

предмета доказування (ст. 91 КПК); задоволено обґрунтовані клопотання 

учасників провадження [267, с. 489]. Додамо, що доказів повинно бути 

достатньо для прийняття саме цього рішення. Щодо допустимості доказів 

слід підтримати наукову позицію Д.Б. Сергєєвої, яка зазначає, що 

допустимість доказів є їх властивістю, яка відображає дотримання 

процесуальної форми їх отримання. Її критеріями є: а) належний суб‘єкт;      

б) належне джерело фактичних даних; в) належна процесуальна дія;               

г) дотримання процесуального порядку її проведення (якщо таке встановлено 

КПК) [327, с. 19]. Підходи до оцінки можливості прийняття рішення про 

закінчення досудового розслідування та складання обвинувального акту або 

відповідного клопотання ми підтримуємо. 

Якщо звернути увагу на законодавчу логіку викладення тексту ч. 1 

ст. 283 КПК України, то перераховані в ній форми закінчення досудового 

розслідування йдуть в певній послідовності. Остання, на наш погляд, 

відображує гуманістичний характер доктринального підґрунтя сучасного 

кримінального провадження в Україні. Указана стаття передбачає таку 

послідовність, в якій прокурор зобов’язаний у найкоротший строк після 

повідомлення особі про підозру здійснити одну з таких дій : 1) закрити 

кримінальне провадження; 2) звернутися до суду з клопотанням про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності; 3) звернутися до суду з 

обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру. Тому в кримінальному проваджені щодо 

неповнолітніх рішенню про складання обвинувального акту повинно 

передувати з’ясування наявності підстав для закриття кримінального 
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провадження щодо таких осіб, потім з’ясування наявності чи відсутності 

будь–яких підстав для звільнення неповнолітнього підозрюваного від 

кримінальної відповідальності. І лише у разі якщо прокурор (слідчий) 

переконається, що для вказаних двох форм закінчення досудового 

розслідування відсутні підстави, він може вчинити дії, передбачені § 3 гл. 24 

КПК України. Така точка зору цілком справедливо знаходить своє 

відображення в науковій літературі. Зокрема, А.В. Лапкін дійшов висновку, 

що така форма закінчення досудового розслідування, як направлення 

прокурором до суду обвинувального акта застосовується «за залишковим 

принципом». Насамперед зумовлено це тим, що прокурор зобов’язаний 

встановити відсутність підстав для закриття кримінального провадження, а 

також з’ясувати, чи немає підстав для звільнення особи від кримінальної 

відповідальності, застосування примусових заходів виховного або медичного 

характеру, укладення угоди. І тільки після підтвердження цих питань 

прокурор може прийняти рішення про направлення до суду обвинувального 

акту [326, с. 94], що ми підтримуємо. 

Отже слід наголосити, що стосовно кримінального провадження щодо 

неповнолітніх особливо важливе значення має саме такий порядок дій 

слідчого, прокурора, адже відповідає новій концепції кримінального 

провадження, закріпленої в чинному КПК України, а також забезпечує 

виховний вплив та захист прав і законних інтересів неповнолітнього. У 

цьому контексті звернемо увагу на точку зору О. Толочка, який вказує, що 

«нова правова ідеологія» КПК України спрямована на його гуманізацію, де 

наповнення кримінального процесуального законодавства України 

гуманістичним змістом полягає в необхідності передбачення на 

нормативному рівні та запровадження в практику механізмів, які 

максимально сприяли б реалізації прав, свобод та законних інтересів 

учасників кримінального провадження [329, с. 11, 13], що ми підтримуємо. 

Таким механізмом може стати пряме посилання в ст. 290 КПК України 

на необхідність з’ясування слідчим, прокурором відсутності підстав для 
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закриття кримінального провадження чи звільнення особи від кримінальної 

відповідальності і лише після цього вже виконання дій, пов’язаних із 

повідомленням учасникам провадження про завершення досудового 

розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. 

Беручі до уваги викладене, пропонуємо ч. 1 ст. 290 КПК України викласти у 

наступній редакції : «1. Встановивши відсутність підстав для закриття 

кримінального провадження чи звільнення особи від кримінальної 

відповідальності, а також підстав для провадження в порядку, передбаченому 

главою 35 цього Кодексу, та 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». 

Вважаємо, що врахування слідчими, прокурорами вимог та порядку 

реалізації підстав для складання обвинувального акта сприятимуть 

ухваленню таких рішень щодо неповнолітніх, як вказує А.В. Лапкін, «за 

залишковим принципом» [326, с. 94], що дасть можливість застосувати до 

таких осіб заходи виховного впливу.  

Поряд із підставами складання обвинувального акта фахівці виділяють 

його умови. Зокрема, щодо таких умов слід погодитися із Н. Боржецькою, 

яка поділяє їх на юридичні (правові) та фактичні, де до юридичних умов вона 

відносить передбачені кримінальним процесуальним законом вимоги щодо 

здійснення слідчим, прокурором певних процесуально–організаційних дій, 

від виконання яких даними учасниками провадження ставиться в залежність 

можливість складання обвинувального акта, а до фактичних умов вона 

відносить виконання слідчим, прокурором у певному кримінальному 

провадженні вимог кримінального процесуального закону, які є необхідними 
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і достатніми для переходу до складання обвинувального акта [327, с. 80]. На 

наш погляд, мова йде про певні процесуальні дії, виконання яких, по–перше, 

передбачено КПК України як умова гарантування прав, свобод та законних 

інтересів неповнолітнього, а по–друге, є обов’язком слідчого, прокурора як 

засіб забезпечення складання обґрунтованого обвинувального акта.  

Закінчення досудового розслідування шляхом звернення до суду з 

обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру здійснення відносно самостійних, але 

змістовно і хронологічно взаємопов’язаних дій: 1) перевірку слідчим повноти 

і належного оформлення процесуальних дій та рішень, а також 

систематизацію матеріалів провадження; 2) повідомлення учасників процесу 

про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів 

досудового розслідування; 3) відкриття матеріалів іншій стороні;                    

4) вирішення заявлених клопотань [267, с. 489–490]. На це звернута увагу 

Н. Боржецькою, яка зазначила, що зміст цього етапу одночасно складають дії 

організаційного і процесуального характеру. 

Враховуючи наведені наукові точки зору, а також результати аналізу 

положень статей § 3 гл. 24 КПК України, до числа цих умов–дій вважаємо за 

доцільне віднести власне процесуальні дії, зокрема такі як :  повідомлення 

учасників кримінального провадження, про завершення досудового 

розслідування (ч. ч. 1, 7 ст. 290 КПК України); надання доступу учасникам 

кримінального провадження, до матеріалів досудового розслідування (ч. ч. 1, 

7 ст. 290 КПК України); письмове підтвердження сторонами кримінального 

провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, факту надання їм доступу до матеріалів (ч. 9 ст. 

290 КПК України); складання слідчим обвинувального акту, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру         

(ст. 291 КПК України); формування додатків до обвинувального акту 

(реєстру матеріалів досудового розслідування; цивільного позову якщо він 

був пред’явлений під час досудового розслідування тощо); затвердження 
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прокурором обвинувального акта, клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру (ст. 291–292 КПК України);  

надання копії обвинувального акта, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру та реєстру 

матеріалів досудового розслідування (ст. 293 КПК України). 

Враховуючи те, що у науковій літературі цим питанням приділено 

достатню увагу [330, с. 156–163; 94, с. 712–718; 331, с. 126–130; 293, с. 89–94; 

332, с. 190–195], в підрозділі слід коротко розглянути їх з позиції 

забезпечення прав, свобод та законних інтересів неповнолітніх 

підозрюваних. 

Так, повідомлення учасників кримінального провадження про 

завершення досудового розслідування має не тільки значення щодо 

інформування про можливість реалізувати права, що відповідно до п. 14 ч. 3 

ст. 42 КПК України надано неповнолітньому підозрюваному. Як зазначено у 

науковій літературі, оголошення сторонам про завершення досудового 

розслідування і відкриття матеріалів іншій стороні є процесуальною 

запорукою додержання прав учасників кримінального провадження, зокрема 

гарантією здійснення права на захист підозрюваним та одночасно забезпечує 

реалізацію принципу змагальності сторін [94, с. 714; 330, с. 156]. Саме 

завдяки цій дії забезпечується можливість неповнолітньому підозрюваному і 

його захиснику з’ясувати можливості відстоювання і захищати свої права та 

законні інтереси.  

Дату повідомлення про учасників кримінального провадження щодо 

завершення досудового розслідування також можна розглядати і як певний 

показник дотримання слідчим, прокурором засади розумних строків, 

реалізація якої щодо неповнолітніх має особливе значення та специфічну. 

Положення ч. 4 ст. 28 КПК України передбачає, що кримінальне 

провадження щодо неповнолітньої особи має бути здійснено невідкладно і 

розглянуто в суді першочергово. Тому у сторони захисту і прокурора, який 

здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, є можливість 
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проконтролювати дотримання цієї засади слідчим під час кримінального 

провадження щодо неповнолітнього. 

Щодо способу здійснення повідомлення учасників кримінального 

провадження, то він повинно відповідати вимогам ст.ст. 111, 112 КПК 

України. Проте слід зауважити, що враховуючи особливості кримінального 

провадження щодо неповнолітніх, до цього випадку слід застосовувати 

положення, передбачені ст. 489 КПК України, а саме :  неповнолітній 

підозрюваний чи обвинувачений повідомляється слідчим, прокурором через 

його батьків або інших законних представників. В той же час назва цієї статті 

потребує уточнення, адже в ній фактично мова йде і про повідомлення, і про 

виклик неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого. Тому пропонуємо 

викласти її назву в такій редакції :  «Стаття 489. Порядок повідомлення і 

виклику неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого». Також відмітимо, 

що виконуючи процесуальну дію із повідомлення учасників кримінального 

провадження про завершення досудового розслідування та надання доступу 

до його матеріалів, слідчий зобов’язаний окремо роз’яснити неповнолітньому 

підозрюваному значення та порядок реалізації його права, передбаченого п. 

14 ч. 3 ст. 42 КПК України. У цьому сенсі підтримаємо наукову позицію 

В.В. Романюка про те, що участь неповнолітнього підозрюваного, 

обвинуваченого в кримінальному провадженні обумовлює необхідність при 

проведенні процесуальних дій роз’яснювати йому їх сутність, зміст і 

значення прийнятих рішень. Під роз’ясненням слід розуміти також і дію по 

доведенню до неповнолітнього змісту процесуальних дій та пересвідчення в 

тому, що він зрозумів значення доведеної до відома інформації [112, с. 193]. 

Вважаємо, що такі дії сприятимуть належній реалізації прав неповнолітніх 

учасників кримінального провадження.  

Стосовно надання доступу учасникам кримінального провадження  до 

матеріалів досудового розслідування (ч. ч. 1, 7 ст. 290 КПК України), то, як 

вказано у літературі, зміст відкриття матеріалів іншій стороні зводиться до 

того, що сторона обвинувачення дає можливість стороні захисту 
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ознайомитися з матеріалами, зібраними під час розслідування, а прокурор, як 

представник сторони обвинувачення, вправі ознайомитися з доказовим 

матеріалом, зібраним стороною захисту [267, с. 490–491]. В цьому 

проявляється дія засади змагальності, тому й акцент слід робити на тому, 

щоб неповнолітньому підозрюваному, захиснику та законному представнику 

були своєчасно надані в повному обсязі усі матеріали кримінального 

провадження. Тобто, слід вести мову, що відповідному праву 

неповнолітнього підозрюваного кореспондує обов’язок слідчого та 

прокурора, до виконання якого ставляться певні вимоги. У цьому сенсі відомі 

процесуалісти відмічають, що змістом указаних дій слід вважати звернену до 

прокурора вимогу закону про надання учасникам доступу до матеріалів 

досудового розслідування, які є в його розпорядженні. В такому разі 

прокурор зобов'язаний надати доступ та можливість скопіювати або 

відобразити відповідним чином будь–які речові докази або їх частини, 

документи або копії з них, приміщення або місця, якщо вони знаходяться у 

володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати 

відомості, що містяться в них, як докази в суді [94, с. 714], що ми 

підтримуємо. 

Таким чином, слід вести мову, що реалізація зазначеного права 

неповнолітнього підозрюваного (п. 14 ч. 3 ст. 42 КПК) включає такі правові 

можливості :  1) бути поінформованим (повідомленим) про завершення 

досудового розслідування та про дату, час і місце доступу до матеріалів 

досудового розслідування; 2) отримати безперешкодний доступ до матеріалів 

досудового розслідування; 3) мати можливість особисто або за допомогою 

захисника скопіювати або відобразити відповідним чином будь–які речові 

докази або їх частини, документи або копії з них; 4) оскаржувати дії слідчого 

щодо забезпечення своєчасності, повноти та достатності часу для доступу і 

ознайомлення із матеріалами досудового розслідування. Таке розуміння 

змісту цього права неповнолітнього підозрюваного відповідає ідеї 

пріоритетного забезпечення його прав, свобод та законних інтересів та 
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можливості користуватися під час кримінального провадження додатковими 

гарантіями (ч. 2 ст. 10 КПК України). 

З приводу фіксації факту виконання слідчим, прокурором вимоги 

закону щодо відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні, 

то згідно із положеннями ч. 9 ст. 290 КПК України це забезпечується завдяки 

письмовому підтвердженню сторонами кримінального провадження факту 

надання їм доступу до матеріалів. Відмітимо, що КПК України містить лише 

вказівку щодо форми такого повідомлення – письмова, а щодо способу 

оформлення (наприклад, відмітка сторони на повідомленні слідчого чи 

складання окремого протоколу) вказівки відсутні. З цього приводу 

погодимося із науковцями, які звертають увагу на те, що хоча чинний КПК 

України прямо не вказує, в саме якій формі слід відобразити факт надання 

доступу до матеріалів досудового розслідування, але на практиці це 

фіксується у протоколі про надання доступу до матеріалів досудового 

розслідування, який складається за правилами ст. ст. 104–107 КПК України 

окремо для кожного учасника та приєднується до матеріалів кримінального 

провадження [331, с. 129; 293, с. 92; 332, с. 193]. 

Враховуючи особливості неповнолітніх осіб як учасників 

кримінального провадження, слідчому доцільно переконатися в тому, що 

неповнолітній підозрюваний дійсно ознайомився із матеріалами досудового 

розслідування. Аналіз припис ч. 9 ст. 290 КПК України свідчить, що при 

письмовому підтвердженні факту надання сторонам доступу до матеріалів 

зазначається найменування таких матеріалів, слід уточнити дійсний обсяг 

матеріалів, з якими він ознайомився. В цьому контексті відмітимо, що 

відповідні підписи про підтвердження факту надання особі доступу до 

матеріалів кримінального провадження у вказаному протоколі вона повинна 

робити власноруч, звісно разом із захисником і законним представником. І це 

тому, що ця процесуальна дія має значення для усвідомлення неповнолітнім 

характеру і суті підозри, ступеню її доведеності, можливих наслідків 

кримінально–правового характеру, а також і можливості здійснювати свій 
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захист особисто. З цього приводу погодимося із думкою, що залежно від віку 

є можливість забезпечити виховний вплив на неповнолітнього без 

застосування кримінального покарання [333, с. 57], що ми підтримуємо. 

Щодо значення ознайомлення неповнолітнього підозрюваного із 

матеріалами, то ми повністю погоджуємося із думкою, що ознайомлення 

сторін з усіма матеріалами кримінального провадження, будучи гарантією 

захисту інтересів сторін, є одночасно й засобом перевірки всебічності, 

повноти та неупередженості досудового розслідування, допомагаючи 

прокурору та слідчому заповнити можливі прогалини досудового 

провадження та додатково перевірити ті чи інші обставини, на які звернуть 

увагу заінтересовані суб’єкти кримінального процесу [331, с. 127]. Чинний 

КПК України передбачає відповідні процесуальні механізми, хоча їх 

реалізація на цьому етапі має певні недоліки. 

З приводу механізмів забезпечення гарантування прав та законних 

інтересів неповнолітніх підозрюваних на етапі закінчення досудового 

розслідування у формі складання обвинувального акту чи відповідного 

клопотання, то таким елементом є можливість сторони захисту впливати на 

хід і результати досудового слідства, зокрема шляхом заявлення клопотань. 

Наприклад, неповнолітнього підозрюваного п. 12 ч. 3 ст. 42 КПК, його 

захисника ч. 4 ст. 46 КПК України. В цьому контексті відмітимо позицію 

ряду авторів, які зазначають, що закінчення досудового розслідування 

передбачає здійснення самостійних, але змістовно і хронологічно 

взаємопов’язаних дій, зокрема вирішення заявлених клопотань                   

[267, с. 490; 297, c. 8]. Дійсно право особи заявляти клопотання, а відповідно 

й обов’язок слідчого, прокурора його розглянути та задовольнити чи 

відмовити у цьому, слід вважати елементом механізму забезпечення прав, 

свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження. Таке 

право надано неповнолітньому підозрюваному та його захиснику. Однак, як 

доречно звернута увагу С.А. Паршаком, аналіз положень ст.ст. 220, 290 КПК 

України дає підставу для висновку про те, що закон не передбачає права 
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сторін після ознайомлення з відкритими матеріалами досудового 

розслідування на заявлення клопотання. У зв’язку з викладеним, вважає він, 

що було б доцільно передбачити для сторони захисту, потерпілого, 

представника під час ознайомлення із матеріалами право заявляти 

клопотання про доповнення досудового розслідування, про закриття 

кримінального провадження в цілому, або якійсь його частині, зміну 

кваліфікації кримінального правопорушення та ін. На думку С.А. Паршака, з 

якою ми згодні, заявлення таких клопотань вже після ознайомлення з усіма 

матеріалами кримінального провадження сприяє усуненню недоліків 

розслідування і реалізації прав та законних інтересів учасників 

кримінального провадження [331, с. 129]. Тому в цій частині КПК України 

(ст. 290 КПК України) потребує доповнення. 

Остання дія на етапі закінчення досудового розслідування в 

кримінальному упровадженні щодо неповнолітніх, що безпосередньо 

стосується прав та законних інтересів таких осіб, – це складання слідчим 

обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру. Вимоги до порядку складання цих актів 

та їх змісту викладено у положеннях ст. ст. 291, 292 КПК України. Відносно 

значення вказаних документів для кримінального провадження щодо 

неповнолітніх, то, як вказано у літературі, вони виконують декілька 

взаємопов’язаних завдань, чим і визначається їх особливе значення, зокрема:  

1) підводять підсумок стадії досудового розслідування; 2) знайомлять 

підозрюваного та його захисника з характером висунутого обвинувачення, 

даючи змогу визначити напрями і засоби захисту. Саме тому закон 

передбачає вручення копії обвинувального акта перед направленням його до 

суду [267, с. 493–494]. Відповідно, цей завершальний етап кримінального 

провадження щодо неповнолітніх на стадії досудового розслідування також 

вимагає пильної уваги з боку слідчого, прокурора. Факт виконання слідчим 

обов’язку щодо отримання неповнолітнім підозрюваним відповідних 

документів підлягає обов’язковій фіксації. Відмічено, що вручення копій 
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перелічених документів здійснюється під розписку, а відповідна розписка є 

додатком до обвинувального акта [267, с. 498]. Щодо змісту цих актів, що 

врахувати пропозицію В.В. Романюка проте, що з метою прийняття 

законного, обґрунтованого і вмотивованого судового рішення щодо 

неповнолітніх доцільно в обвинувальному акті та відповідних клопотаннях 

розширити зміст даних про неповнолітнього завдяки відображенню 

відомостей, передбачених ст.ст. 485–487 КПК України [334, с. 14]. Таку 

пропозицію слід підтримати, адже вона спрямована на врахування 

особливостей неповнолітнього та забезпечення додаткових гарантій його 

прав і законних інтересів.  

Окремо слід звернути увагу на доцільність роз’яснення з боку слідчого 

положень цих підсумкових документів під час їх вручення. Відмічено, що 

важливо, щоб обвинувальний акт був складений таким чином, щоб він був 

зрозумілий і засвоєний неповнолітнім підозрюваним, адже через це 

забезпечуються гарантії захисту його прав, а також збільшуються можливості 

здійснення на нього виховного впливу [145, с.53–92]. Вважаємо, що такі 

методичні рекомендації стосуються і клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру. Як певне 

узагальнення слід відмітити, що закінчення досудового розслідування в 

кримінальному провадженні щодо неповнолітніх у формі звернення 

прокурора до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру є завершальним 

етапом стадії досудового розслідування. За своїм значенням ця форма 

відіграє роль юридичного факту виконання в межах цієї стадії усіх завдань 

кримінального провадження, а також підсумкового рішення, яке забезпечує 

реалізацію основних засад кримінального провадження (зокрема, рівності 

перед законом і судом, змагальності, права на захист та ін.), у тому числі і 

завдання охорони прав, свобод та законних інтересів неповнолітніх учасників 

кримінального провадження. Це повинно забезпечуватися за рахунок 

диференціації кримінальної процесуальної форми досліджуваного провадження 
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в бік спрямування її на додаткове гарантування прав, свобод та законних 

інтересів таких осіб. Про широке застосування у слідчій практиці закінчення 

досудового слідства кримінальних проваджень щодо неповнолітніх у формі 

складання обвинувального акту свідчить їх кількість. Так, за останні 5 років, до 

суду направлено 32019 таких актів, що складає 64,6% від загальної кількості 

зареєстрованих злочинів, вчинених неповнолітніми. 

Однак, щодо останнього питання відмітимо певні прогалини чинного 

кримінального процесуального законодавства. Так, з приводу правової 

регламентації такої форми закінчення досудового слідства як звернення 

прокурора до суду з обвинувальним актом чи відповідним клопотанням, то 

Н. Боржецька вказує, що особливості виконання окремих процесуальних дій 

при їх складанні не закріплено на законодавчому рівні, а особливості виконання 

інших процесуальних дій, хоча і передбачені в чинному КПК України, проте 

містять значну кількість суперечностей та неузгодженостей, що породжує 

неоднозначну практику їх застосування, а часто веде до порушення прав, 

свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження [327, с. 79]. 

На жаль, і про це свідчать результати дослідження, цілісної системи 

забезпечення та гарантування прав, свобод та законних інтересів неповнолітніх 

учасників кримінального провадження ні в гл. 24 ні в гл. 38 КПК України 

немає. Це питання про необхідність подальшого удосконалення процесуальної 

форми кримінального провадження щодо неповнолітніх. Адже, як вказано, 

однією з категорій учасників кримінального провадження є неповнолітні, які 

підлягають підвищеному захисту з боку державних органів та посадових осіб 

[333, с. 59]. При цьому реалізація цього завдання можлива лише через уведення 

додаткових правових засобів, а також створення умов для їх реалізації. 

З приводу відповідного варіанту вирішення вказаного питання, то слід 

підтримати А.В. Лапкіна, який зазначає, що диференціація форм закінчення 

досудового розслідування зумовлює необхідність зваженого й правильного їх 

застосування, де при обиранні форми закінчення перевагу слід віддавати тій, 

яка більшою мірою задовольняє вимоги процесуальної економії й відповідає 
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законним інтересам учасників кримінального провадження [326, с. 96–97]. Тому 

одним із актуальних питань сучасного кримінального процесу України слід 

вважати подальше дослідження питання диференціація форм закінчення 

досудового розслідування з урахуванням критеріїв процесуальної економії та 

пріоритетного забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників 

кримінального провадження. Прикладом такої пропозиції слід вважати точку 

зору О.А. Губської, яка пропонує виділити окремо таку форму закінчення 

досудового розслідування як прийняття рішення про звернення до суду для 

вирішення питання про застосування примусових заходів виховного характеру 

[301, с. 7]. Її обґрунтованість підтверджується тим, що складання 

обвинувального акту на цей час є домінуючою, порівняно з двома іншими, 

формами закінчення кримінального провадження, розгляд обвинувального акту, 

як правило, пов'язано із притягненням особи до кримінальної відповідальності 

та застосуванням до неї кримінального покарання, а застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру не пов’язано з такими правовими 

наслідками і застосовуються не так часто, то ми вважаємо за доцільне 

передбачити і їх окрему правову регламентацію. Адже процесуальний порядок 

реалізації цих форм закінчення досудового слідства у кримінальному 

провадженні вже зараз має власне правове регулювання в межах § 1 та § 2 

гл. 38, 39 КПК України.  

У зв’язку з цим вважаємо, що у чинному КПК України законодавцем 

недостатньо уваги приділено регламентації закінчення досудового 

розслідування кримінального провадження щодо неповнолітніх, насамперед, 

через недостатню реалізацію засади гуманізму у його правовому регулюванні, 

а також відсутності положень, окремо присвячених цьому питанню у гл. 38 

КПК України, якою визначено особливий порядок кримінального 

провадження щодо неповнолітніх, і така неповнота повинна бути усунута. На 

цій підставі вважаємо доцільним доповнити главу 38 КПК України додатково 

статтею 494–1 з наступною назвою «Закінчення досудового розслідування у 

кримінальному провадженні щодо неповнолітніх». 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Встановлено особливості провадження окремих слідчих (розшукових) 

дій за участю неповнолітнього. Запропоновано під слідчими (розшуковими) 

діями у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх розуміти 

процесуальні дії, перелік яких передбачено КПК України, що проводяться із 

забезпеченням прав неповнолітнього і особливого правового охоронного 

режиму, обумовленого віковою, біологічною, фізіологічною та 

психологічною специфікою неповнолітніх осіб.  

Аргументовано, що окремих специфічних вимог до проведення слідчих 

(розшукових) дій під час досудового розслідування у кримінальному 

провадженні щодо неповнолітніх, за винятком загальних, визначених у КПК 

України відносно здійснення процесуальних дій, не передбачено. Визначено, 

що проведення слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітнього 

підозрюваного має свої процесуальні особливості, зокрема, обов’язковим є 

залучення під час їх проведення захисника, законного представника, 

педагога, психолога або лікаря. 

З метою усунення прогалини кримінального процесуального 

законодавства, обґрунтовано й запропоновано главу 22 «Повідомлення про 

підозру» чинного КПК України доповнити додатковою ст. 279–1 «Допит 

підозрюваного», яку викласти у наступній редакції: «Слідчий зобов’язаний 

допитати підозрюваного негайно після його явки або приводу, але не пізніше 

24 години після повідомлення йому про підозру». Крім цього, ст. 490 КПК 

України «Допит неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого» також 

доповнити положенням з аналогічним змістом. 

Обґрунтована доцільність внесення змін до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України в 

частині наділення права щодо виконання доручень слідчого про проведення 

слідчих (розшукових) дій, крім оперативних підрозділів, передбачених 

законом, додатково й структурних підрозділів ювенальної превенції 

Національної поліції. 

2. Зазначено, що до неповнолітніх підозрюваних можуть бути застосовані 
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не всі заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені в КПК 

України. Зокрема, як правило, накладення грошового стягнення (крім 

випадку наявності грошових коштів, які належать безпосередньо 

неповнолітньому), тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом 

(крім права на управління транспортними засобами, керування якими 

передбачено з 16 років), відсторонення від посади, тимчасовий доступ до 

речей і документів, тимчасове вилучення майна та арешт майна (крім 

випадку наявності таких речей, документів та майна у безпосередньому 

володінні неповнолітнього) до неповнолітніх підозрюваних, які вчинили 

кримінальне правопорушення, не застосовуються.  

З’ясовано, що найбільш розповсюдженим заходом забезпечення 

кримінального провадження, який застосовується до неповнолітніх, є виклик 

слідчим, прокурором. При цьому такий виклик доречно здійснювати не 

безпосередньо неповнолітньому, а його батькам або іншим законним 

представникам або особам, які їх замінюють.  

Суттєвою відмінністю є застосування запобіжних заходів до такої 

категорії осіб у порівнянні з дорослими. Встановлено, що згідно вимог 

міжнародно-правових актів стосовно більш уважного та правового 

охоронного режиму до неповнолітніх, в країні спостерігається тенденція до 

щорічного зменшення застосування запобіжних заходів до такої категорії 

осіб у кримінальних провадженнях. Так, у 2014 році запобіжні заходи 

обирались щодо 1229 неповнолітніх підозрюваних, у 2015 році відповідно до 

939, а у 2016 році щодо 664 неповнолітніх.  

За результатами дослідження та анкетування 987 слідчих та 302 

прокурорів з’ясовано, що найбільш ефективним запобіжним заходом, який 

доцільно застосовувати щодо неповнолітнього, є передача під нагляд батьків, 

опікунів чи піклувальників, адміністрації дитячої установи, оскільки ці 

запобіжні заходи мають більший ефективний, стримуючий та виховний 

вплив на неповнолітнього, ніж такі види запобіжних заходів як: особисте 

зобов’язання, особиста порука, домашній арешт та застава. 
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3. Розкрито процесуальний порядок закінчення досудового розслідування 

кримінальних провадження щодо неповнолітніх. Встановлено, що згідно 

чинного кримінального процесуального законодавства України кримінальне 

провадження може закінчуватись прийняттям передбачених законом рішень: 

закриттям кримінального провадження; зверненням до суду з клопотанням про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності; зверненням до суду з 

обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів 

медичного характеру. З’ясовано, що окремим, притаманним лише для 

закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх, є рішення про складання та направлення до суду клопотання про 

застосування примусових заходів виховного характеру. Це підтверджує 

особливе, дбайливе ставлення держави та законодавця до неповнолітніх, 

надаючи їм можливість виправитись без застосування до них реальної міри 

покарання. Враховуючи специфіку кримінального провадження щодо 

неповнолітніх, запропоновано частіше застосувати до них примусові заходи 

виховного характеру, оскільки у правозастосовній діяльності органів 

досудового розслідування за період 2012-2016 рр. таке рішення приймалося 

лише у 2292 (4,2%) кримінальних провадженнях, що є недостатнім, адже до 

суду від загальної кількості кримінальних проваджень найбільше з них (64,6%) 

направляється з обвинувальними актами. З’ясовано, що клопотання про 

застосування примусових заходів виховного характеру складається з таких же 

частин як і обвинувальний акт, але має свої особливості. Обґрунтовано, що у 

такому клопотанні додатково повинно бути вказано: 1) відомості, що 

характеризують особу неповнолітнього підозрюваного; 2) обґрунтування 

можливості його виправлення без застосування кримінального покарання; 3) 

умови та підстави застосування примусових заходів виховного характеру; 

4) конкретний вид заходу виховного характеру, який доцільно застосувати. За 

результатами проведеного дослідження запропоновано авторське визначення 

поняття «Процесуальний порядок закінчення досудового розслідування 

кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми», а також доповнення 

до чинного КПК України з дослідженого питання. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що полягає в удосконалені процесуального порядку 

здійснення досудового розслідування кримінального провадження щодо 

неповнолітніх. У результаті проведеного дослідження сформульовано низку 

нових висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на досягнення 

поставленої мети. Основні з них такі. 

1. Встановлено, що формування законодавства щодо правового статусу 

неповнолітніх постійно відзначалось нововведеннями, що було зумовлено 

подальшим розвитком державності. Запроваджені положення у історичному 

процесі постійно розвивали принцип індивідуалізації та пом’якшення 

покарання щодо неповнолітніх. У результаті дослідження виділено 4 

найбільш суттєві етапи, на яких законодавчі зміни зумовлено прийняттям: 1) 

Статуту кримінального судочинства 1864 р.; 2) КПК 1922, 1927 рр.; 3) КПК 

України 1960 р.; 4) КПК України 2012 р. Сучасний етап характеризується 

запровадженням додаткових правових гарантій прав і свобод неповнолітніх, 

які вчинили кримінальне правопорушення. 

2. Обґрунтовано висновок, що процесуальний статус неповнолітніх 

підозрюваних як учасників кримінального провадження пов’язаний зі 

встановленням віку кримінальної відповідальності, з урахуванням якого 

законом їх розподілено на 3 категорії: безумовно некарані (до 14 р.), 

відповідальних за деякі види тяжких чи особливо тяжких злочинів (14-16 рр.) 

та ті, які підлягають кримінальній відповідальності на загальних підставах 

(після досягнення 16 р.). У кримінальному проваджені неповнолітній 

підозрюваний має особливе правове положення, оскільки крім загальних 

процесуальних гарантій захисту прав, свобод і законних інтересів його 

наділено додатковими (спеціальними).  

3. Встановлено, що з початку XX ст. міжнародною спільнотою все більше 

звертається увага на проблему захисту прав, свобод та законних інтересів 
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неповнолітніх у сфері кримінального судочинства. З цього часу правовий 

інститут захисту прав неповнолітніх увійшов до міжнародної системи. У наш 

час поняття «неповнолітній» вживається у більшості національних 

законодавств країн світу, але поряд із ним застосовуються такі синоніми як: 

«дитина», «підліток», «частково дієздатній» та ін. Це обумовлено 

особливостями правового захисту неповнолітніх, які визначаються їх 

психофізіологічними й соціальними якостями, що необхідно знати і 

враховувати з метою правильного правозастосування.  

4. Перелік обставин, який підлягає встановленню у кримінальних 

провадженнях щодо злочинів, вчинених неповнолітніми, визнається 

уточнюючим порівняно із загальним предметом доказування. Детальна 

регламентація предмета доказування у цій категорії кримінальних 

проваджень є гарантією повного дослідження обставин вчиненого злочину, 

особи неповнолітнього правопорушника, забезпечення виховного впливу 

кримінального процесу. Правильне визначення предмета доказування сприяє 

швидкому, повному та неупередженому досудовому розслідуванню і 

судовому розгляду кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, 

винесенню правосудного рішення, посиленню гарантій забезпечення прав, 

свобод та законних інтересів таких учасників кримінального процесу, 

захисту неповнолітньої особи від незаконної та необґрунтованої підозри, 

обвинувачення чи засудження, необґрунтованого обмеження її прав і свобод. 

Встановлення причин та умов, що сприяли вченню неповнолітнім 

кримінального правопорушення, повинно бути одним із напрямів 

процесуальної діяльності слідчого, прокурора, суду, оскільки позначаються 

на встановленні елементів складу злочину, форми вини, обставин, що 

характеризують особу, та процесу профілактики серед неповнолітніх.  

5. Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному 

провадженні щодо неповнолітніх, запропоновано поділити на дві групи: 1) 

обставини, що характеризують неповнолітнього підозрюваного; 2) 

обставини, що сприяють вчиненню неповнолітнім кримінального 
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правопорушення. Виділено п’ять завдань, спрямованих на вивчення особи 

неповнолітнього підозрюваного: 1) правильне застосування кримінально-

правових норм; 2) забезпечення процесуального порядку досудового 

розслідування; 3) вирішення слідчим тактичних завдань під час досудового 

розслідування; 4) запобігання злочинності; 5) ефективне застосування 

виправно-виховних заходів. Пізнавальний процес здійснюється 

уповноваженою особою за допомогою дій та заходів щодо вивчення особи 

неповнолітнього підозрюваного, які проводяться з використанням 

передбачених законом форм і методів. При цьому збирання інформації 

здійснюється з урахуванням дотримання прав, свобод та законних інтересів 

неповнолітнього і інших учасників кримінального провадження. 

6. Визначено, що вчиненню неповнолітнім злочину безпосередньо 

сприяють певні умови його життя і виховання, між чим є виражений 

органічний зв’язок. Детальне вивчення морально-побутових умов сім’ї, 

обстановки у школі чи іншому навчальному закладі, ставлення 

неповнолітнього до навчання, взаємин з педагогами, однолітками, вплив 

субкультури та ін. дозволяє визначити причини негативного впливу на нього 

та формування кримінальної схильності. Наголошено, що слідчому 

необхідно ретельно збирати докази не тільки відносно обґрунтованості 

підозри неповнолітнього, але й встановлення можливої ролі дорослого у 

втягуванні або схилянні до вчинення злочину. Встановлення підбурювачів та 

інших співучасників злочину є одним з найбільш важливих та складних 

завдань, оскільки за результатами дослідження і вивчених 517 кримінальних 

проваджень, у кожному третьому із них спостерігається особливо активна 

роль дорослого у вчиненні злочину.  

7. Встановлено особливості провадження окремих слідчих (розшукових) 

дій за участю неповнолітнього. Запропоновано під слідчими (розшуковими) 

діями у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх розуміти 

процесуальні дії, перелік яких передбачено КПК України, що проводяться із 

забезпеченням прав неповнолітнього і особливого правового охоронного 
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режиму, обумовленого віковою, біологічною, фізіологічною та 

психологічною специфікою неповнолітніх осіб.  

Аргументовано, що окремих специфічних вимог до проведення слідчих 

(розшукових) дій під час досудового розслідування у кримінальному 

провадженні щодо неповнолітніх, за винятком загальних, визначених у КПК 

України відносно здійснення процесуальних дій, не передбачено. Визначено, 

що проведення слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітнього 

підозрюваного має свої процесуальні особливості, зокрема, обов’язковим є 

залучення під час їх проведення захисника, законного представника, 

педагога, психолога або лікаря. 

З метою усунення прогалини кримінального процесуального 

законодавства, обґрунтовано й запропоновано главу 22 «Повідомлення про 

підозру» чинного КПК України доповнити додатковою ст. 279–1 «Допит 

підозрюваного», яку викласти у наступній редакції: «Слідчий зобов’язаний 

допитати підозрюваного негайно після його явки або приводу, але не пізніше 

24 години після повідомлення йому про підозру». Крім цього, ст. 490 КПК 

України «Допит неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого» також 

доповнити положенням з аналогічним змістом. 

Обґрунтована доцільність внесення змін до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України в 

частині наділення права щодо виконання доручень слідчого про проведення 

слідчих (розшукових) дій, крім оперативних підрозділів, передбачених 

законом, додатково й структурних підрозділів ювенальної превенції 

Національної поліції. 

8. Зазначено, що до неповнолітніх підозрюваних можуть бути застосовані 

не всі заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені в КПК 

України. Зокрема, як правило, накладення грошового стягнення (крім 

випадку наявності грошових коштів, які належать безпосередньо 

неповнолітньому), тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом 

(крім права на управління транспортними засобами, керування якими 

передбачено з 16 років), відсторонення від посади, тимчасовий доступ до 
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речей і документів, тимчасове вилучення майна та арешт майна (крім 

випадку наявності таких речей, документів та майна у безпосередньому 

володінні неповнолітнього) до неповнолітніх підозрюваних, які вчинили 

кримінальне правопорушення, не застосовуються.  

З’ясовано, що найбільш розповсюдженим заходом забезпечення 

кримінального провадження, який застосовується до неповнолітніх, є виклик 

слідчим, прокурором. При цьому такий виклик доречно здійснювати не 

безпосередньо неповнолітньому, а його батькам або іншим законним 

представникам або особам, які їх замінюють.  

Суттєвою відмінністю є застосування запобіжних заходів до такої 

категорії осіб у порівнянні з дорослими. Встановлено, що згідно вимог 

міжнародно-правових актів стосовно більш уважного та правового 

охоронного режиму до неповнолітніх, в країні спостерігається тенденція до 

щорічного зменшення застосування запобіжних заходів до такої категорії 

осіб у кримінальних провадженнях. Так, у 2014 році запобіжні заходи 

обирались щодо 1229 неповнолітніх підозрюваних, у 2015 році відповідно до 

939, а у 2016 році щодо 664 неповнолітніх.  

За результатами дослідження та анкетування 987 слідчих та 302 

прокурорів з’ясовано, що найбільш ефективним запобіжним заходом, який 

доцільно застосовувати щодо неповнолітнього, є передача під нагляд батьків, 

опікунів чи піклувальників, адміністрації дитячої установи, оскільки ці 

запобіжні заходи мають більший ефективний, стримуючий та виховний 

вплив на неповнолітнього, ніж такі види запобіжних заходів як: особисте 

зобов’язання, особиста порука, домашній арешт та застава. 

9. Розкрито процесуальний порядок закінчення досудового розслідування 

кримінальних провадження щодо неповнолітніх. Встановлено, що згідно 

чинного кримінального процесуального законодавства України кримінальне 

провадження може закінчуватись прийняттям передбачених законом рішень: 

закриттям кримінального провадження; зверненням до суду з клопотанням 

про звільнення особи від кримінальної відповідальності; зверненням до суду 
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з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів 

медичного характеру. З’ясовано, що окремим, притаманним лише для 

закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх, є рішення про складання та направлення до суду клопотання 

про застосування примусових заходів виховного характеру. Це підтверджує 

особливе, дбайливе ставлення держави та законодавця до неповнолітніх, 

надаючи їм можливість виправитись без застосування до них реальної міри 

покарання. Враховуючи специфіку кримінального провадження щодо 

неповнолітніх, запропоновано частіше застосувати до них примусові заходи 

виховного характеру, оскільки у правозастосовній діяльності органів 

досудового розслідування за період 2012-2016 рр. таке рішення приймалося 

лише у 2292 (4,2%) кримінальних провадженнях, що є недостатнім, адже до 

суду від загальної кількості кримінальних проваджень найбільше з них 

(64,6%) направляється з обвинувальними актами. З’ясовано, що клопотання 

про застосування примусових заходів виховного характеру складається з 

таких же частин як і обвинувальний акт, але має свої особливості. 

Обґрунтовано, що у такому клопотанні додатково повинно бути вказано:        

1) відомості, що характеризують особу неповнолітнього підозрюваного; 

2) обґрунтування можливості його виправлення без застосування 

кримінального покарання; 3) умови та підстави застосування примусових 

заходів виховного характеру; 4) конкретний вид заходу виховного характеру, 

який доцільно застосувати. За результатами проведеного дослідження 

запропоновано авторське визначення поняття «Процесуальний порядок 

закінчення досудового розслідування кримінальних правопорушень, 

вчинених неповнолітніми», а також доповнення до чинного КПК України з 

дослідженого питання. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

АНКЕТА 

для опитування слідчих Національної поліції 

та прокурорів 

 

Шановні колеги! У Харківському національному університеті 

внутрішніх справ проводиться дослідження проблеми пов’язаної із 

досудовим розслідуванням кримінальних проваджень щодо неповнолітніх. 

При цьому важливим є врахування Вашого досвіду і міркувань щодо 

визначення наявних проблем та шляхів їх вирішення. Вдячні Вам за те, що ви 

погодилися заповнити дану анкету (для відповіді необхідно обвести номер 

обраного Вами варіанту або відповісти у вільній формі запису). 

 

1. Посада, на якій Ви працюєте: 

 

а) слідчий;  

б) старший слідчий; 

в) керівник органу досудового розслідування; 

в) прокурор. 

 

2. Стаж роботи на посаді: 

 

а) до року; 

б) 1 – 3 роки; 

в) 3 – 5 років; 

г) більше п’яти років. 
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3. За результатами аналізу кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх, що розслідуються у Вашому підрозділі, чи можете Ви вказати 

в якому віці неповнолітні більш за все вчиняють кримінальні 

правопорушення? 

а) від 11 до 14 років; 

б) від 14 до 16 років; 

в) від 16 до 18 років; 

г) вагаюсь з відповіддю;  

д) інше_______________________________________________________ 

____________________________________(свій варіант відповіді). 

 

4. Як на Вашу думку, у чому полягає специфіка меж доказування у 

кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх? 

а) для з’ясування обставин, які входять до предмету доказування, 

потрібен більший обсяг фактичних даних у порівнянні із кримінальними 

провадженнями про кримінальні правопорушення дорослих осіб;  

б) розширення меж доказування необхідних для правильного вирішення 

цієї категорії кримінальних проваджень, не повинно вплинути на збільшення 

часу розслідування;  

в) вагаюсь з відповіддю; 

г) 

інше_________________________________________________________ 

______________________________(свій варіант відповіді). 

 

5. Як Ви вважаєте, яким чином потрібно встановлювати вік 

неповнолітнього підозрюваного при проведенні досудового розслідування? 

а) за свідоцтвом про народження; (59) 

б) за паспортом; (31) 

в) за завіреною випискою із книги реєстрації актів цивільного стану; (7) 
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г) за висновком судово-медичної експертизи; (3) 

д) вагаюсь з відповіддю.  

 

6. Як на Вашу думку, із чим пов’язано детальне вивчання 

характеристики особи неповнолітнього підозрюваного? 

а) із індивідуалізацією при призначенні примусових заходів виховного 

характеру або певного виду покарання із індивідуалізацією при призначенні 

примусових заходів виховного характеру або певного виду покарання;  

б) вирішенням питання про завершення досудового розслідування зі 

складанням обвинувального акту або клопотання про застосування 

примусових заходів виховного характеру;  

в) знання індивідуальних особливостей особи дозволяє слідчому вже на 

початковому етапі розслідування не лише висунути обґрунтовані версії про 

вчинення кримінального правопорушення підлітком, але й ефективно 

провести слідчі (розшукові) дії, встановити психологічний контакт і 

позитивно вплинути на неповнолітнього правопорушника в процесі 

розслідування;  

г) інше___________________________________________________(свій 

варіант відповіді). 

 

7. Як на Вашу думку, вивчення особистісних якостей неповнолітнього 

підозрюваного допоможе слідчому, прокурору, суду встановити мотиви 

поведінки особи та вчинення злочину, форму вини, визначити правильну 

тактику проведення слідчих (розшукових) дій, обрати після закінчення 

досудового розслідування найбільш доцільні заходи виховного характеру 

тощо?  

а) так;  

б) ні;  

в) вагаюсь з відповіддю;  

г) інше_______________________________________________________ 
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____________________________________(свій варіант відповіді). 

 

8. Як на Вашу думку, чи є доцільним, витребування характеристик на 

батьків неповнолітнього підозрюваного за місцем їх роботи та мешкання? 

Наскільки це необхідно для з’ясування питань не тільки кримінально-

правового, а й соціального характеру та чи може це надати слідчому 

об’єктивну інформацію про їх особистості умови життя та виховання або 

допомогти встановити наявність умов негативного впливу зі сторони батьків 

на неповнолітнього? 

а) так;  

б) ні;  

в) вагаюсь з відповіддю;  

г) інше_______________________________________________________ 

____________________________________(свій варіант відповіді). 

 

9. Як Ви вважаєте, у який спосіб більш доречно здійснювати 

інформування неповнолітнього про необхідність його участі у процесуальних 

діях під час проведення досудового розслідування? 

а) вручення повістки про виклик; 

б) здійснення виклику по телефону або телеграмою; 

в) надіслання повістки поштою, електронною поштою; 

в) інше_______________________________________________________ 

____________________________________(свій варіант відповіді). 

 

10. Як на Вашу думку, чи є доцільним на теперішній час застосування до 

неповнолітнього підозрюваного такого запобіжного заходу як застава у 

вигляді альтернативи триманню під вартою? Якщо так, то який її вплив на 

забезпечення прав неповнолітнього? 

а) так; 

б) ні; 
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в) вагаюсь з відповіддю;  

г) інше_______________________________________________________ 

____________________________________(свій варіант відповіді). 

 

11. Як на Вашу думку, чи є достатньо ефективним при застосуванні 

такий запобіжний захід як передання неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або 

адміністрації дитячої установи? 

а) так; 

б) ні; 

в) вагаюсь з відповіддю; 

г) інше_______________________________________________________ 

____________________________________(свій варіант відповіді). 

 

12. Як Ви вважаєте, чи повинен слідчий, який спеціально 

уповноважений на здійснення досудового розслідування щодо неповнолітніх, 

мати стаж роботи в органах досудового розслідування не менш 3 років або 

досвід роботи в правоохоронних органах, пов’язаних з профілактикою і 

протидією злочинів серед неповнолітніх, а також необхідний рівень 

педагогічних і психологічних знань? 

а) так; 

б) ні; 

в) вагаюсь з відповіддю; 

г) інше_______________________________________________________ 

____________________________________(свій варіант відповіді). 
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Додаток Б 

 

Зведені дані опитування (анкетування) слідчих Національної поліції 

та прокурорів за темою дисертаційного дослідження Вакуленка О. Ф. по 

темі «Досудове розслідування кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх» в ГУНП Національної поліції Львівської, Одеської, 

Харківської, Київської областей та органів прокуратури відповідних 

областей 

( у %, 1289 осіб, 2016-2017 рр.) 

 

Питання Загальна кількість опитаних 

в % 

 1289 осіб, з них 

слідчих прокурорів 

987 302 

1 2 3 

1. За результатами аналізу 

кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх, що розслідуються у 

Вашому підрозділі, чи можете Ви вказати 

в якому віці неповнолітні більш за все 

вчиняють кримінальні правопорушення? 

а) від 11 до 14 років; 

б) від 14 до 16 років; 

в) від 16 до 18 років; 

г) вагаюсь з відповіддю.  

д) інше 

 

 

 

 

 

 

11 

34 

55 

– 

– 

 

 

 

 

 

 

9 

31 

60 

– 

– 

2. Як на Вашу думку, у чому полягає 

специфіка меж доказування у 

кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх? 
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а) для з’ясування обставин, які 

входять до предмету доказування, 

потрібен більший обсяг фактичних даних 

у порівнянні із кримінальними 

провадженнями про кримінальні 

правопорушення дорослих осіб; 

б) розширення меж доказування 

необхідних для правильного вирішення 

цієї категорії кримінальних проваджень, 

не повинно вплинути на збільшення часу 

розслідування;  

в) вагаюсь з відповіддю; 

в) інше. 

44 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

1 

– 

29 

 

 

 

 

 

70,5 

 

 

 

 

0,5 

– 

3. Як Ви вважаєте, яким чином 

потрібно встановлювати вік 

неповнолітнього підозрюваного при 

проведенні досудового розслідування? 

а) за свідоцтвом про народження;  

б) за паспортом;) 

в) за завіреною випискою із книги 

реєстрації актів цивільного стану;  

г) за висновком судово-медичної 

експертизи;  

д) вагаюсь з відповіддю. 

 

 

 

 

59 

31 

7 

 

3 

 

– 

 

 

 

 

57 

35 

2 

 

6 

 

– 

4. Як на Вашу думку, вивчення 

особистісних якостей неповнолітнього 

підозрюваного допоможе слідчому, 

прокурору, суду встановити мотиви 

поведінки особи та вчинення злочину, 

форму вини, визначити правильну 
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тактику проведення слідчих (розшукових) 

дій, обрати після закінчення досудового 

розслідування найбільш доцільні заходи 

виховного характеру тощо?  

а) так;  

б) ні;  

в) вагаюсь з відповіддю;  

г) інше 

 

 

 

 

89 

11 

– 

– 

 

 

 

 

91 

9 

– 

– 

5. Як на Вашу думку, чи є доцільним, 

витребування характеристик на батьків 

неповнолітнього підозрюваного за місцем 

їх роботи та мешкання? Наскільки це 

необхідно для з’ясування питань не 

тільки кримінально-правового, а й 

соціального характеру та чи може це 

надати слідчому об’єктивну інформацію 

про їх особистості умови життя та 

виховання або допомогти встановити 

наявність умов негативного впливу зі 

сторони батьків на неповнолітнього? 

а) так;  

б) ні;  

в) вагаюсь з відповіддю;  

г) інше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 

39 

2 

–  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

34 

1 

– 

6. Як на Вашу думку, із чим 

пов’язано детальне вивчання 

характеристики особи неповнолітнього 

підозрюваного? 

а) із індивідуалізацією при 

призначенні примусових заходів 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

28 
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виховного характеру або певного виду 

покарання із індивідуалізацією при 

призначенні примусових заходів 

виховного характеру або певного виду 

покарання;  

б) вирішенням питання про 

завершення досудового розслідування зі 

складанням обвинувального акту або 

клопотання про застосування примусових 

заходів виховного характеру;  

в) знання індивідуальних 

особливостей особи дозволяє слідчому 

вже на початковому етапі розслідування 

не лише висунути обґрунтовані версії про 

вчинення кримінального правопорушення 

підлітком, але й ефективно провести 

слідчі (розшукові) дії, встановити 

психологічний контакт і позитивно 

вплинути на неповнолітнього 

правопорушника в процесі розслідування;  

г) інше 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

7. Як Ви вважаєте, у який спосіб 

більш доречно здійснювати інформування 

неповнолітнього про необхідність його 

участі у процесуальних діях під час 

проведення досудового розслідування? 

а) вручення повістки про виклик; 

б) здійснення виклику по телефону 

або телеграмою; 

в) надіслання повістки поштою, 

 

 

 

 

 

31 

32 

 

28 

 

 

 

 

 

54 

34 

 

4 
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електронною поштою; 

в) інше. 

 

9 

 

8 

8. Як на Вашу думку, чи є доцільним 

на теперішній час застосування до 

неповнолітнього підозрюваного такого 

запобіжного заходу як застава у вигляді 

альтернативи триманню під вартою? 

Якщо так, то який її вплив на 

забезпечення прав неповнолітнього? 

а) так; 

б) ні; 

в) вагаюсь з відповіддю;  

г) інше. 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

86,5 

13 

– 

 

 

 

 

 

 

 

– 

89 

11 

– 

9. Як на Вашу думку, чи є достатньо 

ефективним при застосуванні такий 

запобіжний захід як передання 

неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого під нагляд батьків, 

опікунів, піклувальників або адміністрації 

дитячої установи? 

а) так; 

б) ні; 

в) вагаюсь з відповіддю; 

г) інше. 

 

 

 

 

 

 

 

49 

51 

– 

– 

 

 

 

 

 

 

 

51 

49 

– 

– 

10. Як Ви вважаєте, чи повинен 

слідчий, який спеціально уповноважений 

на здійснення досудового розслідування 

щодо неповнолітніх, мати стаж роботи в 

органах досудового розслідування не 
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менш 3 років або досвід роботи в 

правоохоронних органах, пов’язаних з 

профілактикою і протидією злочинів 

серед неповнолітніх, а також необхідний 

рівень педагогічних і психологічних 

знань? 

а) так; 

б) ні; 

в) вагаюсь з відповіддю; 

г) інше 

 

 

 

 

 

 

52 

37 

11 

– 

 

 

 

 

 

 

69 

29 

2 

– 
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Додаток В 

 

 

Пропозиції  

за результатами дисертаційного дослідження Вакуленка О. Ф.  

по темі «Досудове розслідування кримінальних  

проваджень щодо неповнолітніх» 

щодо внесення змін та доповнень у чинний КПК України 

 

У роботі дано теоретичне обґрунтування практичної доцільності 

удосконалення окремих положень чинного Кримінального процесуального 

кодексу України. На підставі отриманих результатів дослідження пропонується 

внести до чинного КПК України зміни, уточнення та доповнення такого змісту: 

1) внести зміни до частини 1 статті 62 «Цивільний відповідач» КПК 

України зміст якої викласти в такій редакції: 

частина 1. «Цивільним відповідачем у кримінальному провадженні 

може бути фізична або юридична особа, яка в силу закону несе цивільну 

відповідальність за шкоду, завдану злочинними діями (бездіяльністю) 

підозрюваного, обвинуваченого, неповнолітнього підозрюваного, 

обвинуваченого, неповнолітньої особи, яка не досягла віку кримінальної 

відповідальності або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне 

діяння, та до якої пред’явлено цивільний позов у порядку, встановленому 

цим Кодексом.»; 

2) доповнити положення ст. 484 «Порядок кримінального 

провадження щодо неповнолітніх» КПК України додатковою 4 частиною 

та викласти в такій редакції:  

частина 4. «Під час кримінального провадження забороняється 

розголошувати будь-яку інформацію, яка може призвести до 

вказівки на особу неповнолітнього або його законного представника. 

Доступ до матеріалів кримінального провадження щодо 
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неповнолітніх особами, які не беруть в ньому участь, не 

дозволяється.»; 

3) доповнити ч. 2 ст. 27 «Гласність і відкритість судового 

провадження та його повне фіксування» КПК України додатковим 

пунктом 6 яку викласти в такій редакції:  

пункт 6. «якщо до неповнолітнього обвинуваченого 

застосовуються примусові заходи виховного характеру.»; 

4) доповнити положення ч. 1 ст. 485 «Обставини, що підлягають 

встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх» КПК 

України додатковим пунктом 5 та викласти в такій редакції: 

пункт 5. «причини та умови вчинення кримінального 

правопорушення.»; 

5) доповнити главу 22 «Повідомлення про підозру» КПК України статтею 

279-1 положення якої викласти у такій редакції: 

стаття 279-1 «Допит підозрюваного»  

«Слідчий зобов’язаний допитати підозрюваного негайно після 

його явки або приводу, але не пізніше 24 години після повідомлення 

йому про підозру.»; 

6) доповнити положення ст. 490 «Допит неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого» КПК України додатковою частиною 

2 яку викласти в такій редакції: 

частина 2. «Слідчий зобов’язаний допитати підозрюваного 

негайно після його явки або приводу, але не пізніше 24 години після 

повідомлення йому про підозру.»; 

7) доповнити положення ст. 41 «Оперативні підрозділи» КПК 

України додатковою частиною 4 яку викласти в такій редакції: 

частина 4. «У кримінальному провадженні про злочини, 

вчинені неповнолітніми слідчі вправі доручити проведення слідчих 

(розшукових) дій працівникам оперативних підрозділів та  

спеціально уповноважених підрозділів ювенальної превенції.» ; 
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8) доповнити ст. 489 «Порядок виклику неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого» КПК України додатковою частиною 

2 яку викласти в такій редакції: 

частина 2. «Про здійснений спосіб виклику неповнолітнього 

підозрюваного, обвинуваченого необхідно зафіксувати у матеріалах 

кримінального провадження письмово.»; 

9) доповнити положення ч. 1 ст. 284 «Закриття кримінального 

провадження та провадження щодо юридичної особи» КПК України 

додатковим пунктом 2-1 який викласти в такій редакції: 

пункт 2-1. «Кримінальне провадження закривається в разі, 

якщо встановлено факт вчинення особою, яка не досягла віку, з 

якого може наставати кримінальна відповідальність, суспільно 

небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого 

Особливою частиною КК України;»; 

10) внести доповнення і уточнення до положень п. 4 ч. 1 ст. 91 

«Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні» 

КПК України зміст, яких викласти у такій редакції: 

частина 1. «4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості 

вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу 

обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які 

виключають кримінальну відповідальність або є підставою 

звільнення особи від кримінальної відповідальності чи закриття 

кримінального провадження;»; 

11) внести зміни до частини 1 статті 290 «Відкриття матеріалів іншій 

стороні» КПК України зміст якої викласти у такій редакції: 

частина 1. «Встановивши відсутність підстав для закриття 

кримінального провадження чи звільнення особи від кримінальної 

відповідальності, а також підстав для провадження в порядку, 

передбаченому главою 35 цього Кодексу, та визнавши зібрані під час 

досудового розслідування докази достатніми для складання 
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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.» ; 

12) назва ст. 489 «Порядок виклику неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого» потребує уточнення та викладення у 

такій редакції: 

«Стаття 489. Порядок повідомлення і виклику неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого». 

Зазначені зміни, уточнення і доповнення до чинного КПК України 

будуть сприяти підвищенню ефективності досудового розслідування 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх та забезпеченню і реалізації 

прав, свобод та законних інтересів їх та інших учасників кримінального 

провадження. 
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Додаток Г 
 

Узагальнені дані щодо кількості найбільш розповсюджених злочинів, вчинених 

неповнолітніми у 2012-2016 р.р. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Усього злочинів 14238 11448 8861 8344 6639 

з 
н

и
х

 

тяжких 6778 4966 3952 3899 2868 

грабіж 1111 954 677 701 547 

розбій 245 172 153 145 166 

крадіжка 9458 6573 5324 5150 3971 

в т.ч.  із квартир 656 552 411 301 276 

незаконне 

заволодіння 

транспортним 

засобом 

577 840 737 664 451 

умисне вбивство та 

замахи 
52 50 53 51 43 

умисне тяжке тілесне 

ушкодження 
104 75 74 56 55 

зґвалтування та 

замахи 
41 32 11 15 10 

шахрайство 331 395 203 209 277 

злочини у сфері обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних 

речовин та 

прекурсорів 

816 486 304 290 166 

в т. 

ч. 
ст. 307 (збут) 258 136 91 85 6 

Усього неповнолітніх 10703 7769 5714 5635 4699 

у групі неповнолітніми з 

дорослими 
3340 1923 1575 1553 1061 

у групі тільки 

неповнолітніх 
1975 1593 1162 1063 675 

направлено до суду з 

обвинувальним актом, у т. 

ч. з угодою 
 

10284 8042 7649 6044 

з клопотанням про застосу-

вання примусових заходів 

виховного характеру 
 

737 509 443 403 

втягнення неповнолітніх у 

злочинну діяльність 
992 795 612 498 296 

усього зареєстровано 

правопорушень за 

використання малолітнього 

для зайняття жебрацтвом 

64 62 74 15 21 

з 

них 

направлено до суду з 

обвинувальним 

актом (угодою) 
 

34 53 8 9 

Усього вчинено злочинів 

малолітніми 
663 40 21 5 16 
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 Додаток Д 

У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я 

стану досудового розслідування кримінальних проваджень щодо  

неповнолітніх за 12 місяців 2014 року 
 

 

 На виконання п. 6.3.7 Плану ГСУ МВС про основні організаційні та практичні 

заходи щодо удосконалення організаційного, правового, матеріально-технічного та 

кадрового забезпечення функціонування ГСУ МВС, у Головному слідчому управлінні 

проаналізовано організацію роботи з розслідування кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх, упродовж  12 місяців 2014 року.  

 Так, станом на 01.01.2015 за даними ДІАЗ МВС у слідчих підрозділах ГУМВС, 

УМВС обліковано 8 861 кримінальних правопорушень указаної категорії, що на 2 587 (або 

22,6%) правопорушень менше у порівнянні з аналогічним перідом 2013 року та на 5 977 

менше, ніж у 2012 році, що свідчить про зменшення дитячої злочинності у державі.  

Із вказаної кількості кримінальних правопорушень (8 861), досудове розслідування 

закінчено у 8 819 кримінальних правопорушеннях, що складає 99,5%, із них направлено 

до суду з обвинувальним актом 8 042, 687 - з клопотанням про звільнення від 

кримінальної відповідальності та 509 - з клопотанням про застосування примусових 

заходів виховного характеру.  

Із 8 861 кримінальних правопорушень, скоєних дітьми протягом звітного періоду, 4 

075 (або 46%) обліковано про учинення ними тяжких та особливо тяжких злочинів, 

із них закінчено 4 058 правопорушень (або 99,6%) та 3 887 (або 95,4%) - направлено до 

суду з обвинувальним актом. Під час досудового розслідування у вказаних кримінальних 

провадженнях, запобіжні заходи обирались відносно 1 229 неповнолітніх, що становить 

45,5% від загальної кількості таких осіб. 

 Слід зазначити, що найбільше неповнолітніх притягнуто до кримінальної 

відповідальності за учинення ними крадіжок, грабежів та незаконного заволодіння 

транспортними засобами.    

Так, за 12 місяців 2014 року слідчими ГУМВС, УМВС до суду з обвинувальними 

актами за підозрою неповнолітніх в учиненні крадіжок направлено  4 993   (60,5%) 

кримінальних правопорушення,   до   кримінальної відповідальності  притягнуто  3 527  

осіб;  за  вчинення  грабежів  до суду направлено 641 кримінальне правопорушення, що 

складає 8% від загальної кількості правопорушень зазначеної категорії, направлених до 

суду, за незаконне заволодіння транспортними засобами – 737 (або 9,2%);  хуліганств – 

166 (2,1%); шахрайств – 155 (1,9%); розбійних нападів – 150 (1,8%); умисних тяжких 

тілесних ушкоджень – 83 (1,1%); незаконне поводження зі зброєю – 41 (0,5%); умисних 

вбивств – 49 (0,6%); зґвалтувань – 11 (0,1%), що значно менше показників за аналогічний 

період 2013 року. 
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Рівень злочинності серед дітей за окремими видами злочинів 

у порівнянні з показниками за 12 місяців 2013 року  
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У звітному періоді, за фактами вчинення неповнолітніми кримінальних 

правопорушень закрито 912 кримінальних проваджень, що складає 14,2% від 

загальної кількості закінчених кримінальних проваджень. У 130 кримінальних 

провадженнях рішення про закриття прийнято працівниками прокуратури.  

Основні підстави для прийняття рішення про закриття кримінальних проваджень 

указаної категорії: відсутность складу кримінального правопорушення – 718 (78,7%), 

відмова потерпілого від обвинувачення – 107 (11,7%), відсутность події кримінального 

правопорушення – 15 (1,6%), у зв’язку із смертю підозрюваного, обвинуваченого – 6, за не 

встановленням доказів винуватості неповнолітнього – 2, у зв’язку із набрання чинності 

закону, яким скасовано кримінальну відповідальність та за наявністю вироку по тому 

самому обвинуваченню – по 1.   

Всього закрито 
кримінальних 

проваджень ; 912

за відсутністю 
складу 

кримінального 
правопорушення ; 

718

відмови 
потерпілого від 

обвинувачення; 107

за відсутністю 
події ; 15 із смертю 

підозрюваного, 
обвинуваченого; 6

Закрито кримінальних проваджень

 
У звітному періоді найбільше закрито кримінальних проваджень у ГУМВС, 

УМВС України в Хмельницькій - 78, Вінницькій – 61, Полтавській – 54, Херсонській – 

51, Сумські, Тернопільській – по 47 областях та в м. Києві – 105.  
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Відповідно до інформацій ГУМВС, УМВС установлено, що основними причинами 

закриття кримінальних проваджень є безпідставна реєстрація до ЄРДР проступків дітей, 

не повнота збору матеріалів, які надходять від працівників КМСД та ДІМ для реєстрації в 

порядку ст. 214 КПК України.  

Як, приклад: вилучення у дітей наркотичних засобів у невеликих розмірах, 

завдання потерпілим незначних матеріальних збитків або спричинення їм тілесних 

ушкоджень, які не кваліфікуються як ознаки кримінального правопорушення, відмова 

потерпілих від проходження медичного освідування, встановлення причин смерті 

неповнолітніх, які  настал унаслідок нещасних випадків та хвороб. 

Так, СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області 

внесено відомості до ЄРДР про учинення неповнолітнім С. тілесних ушкоджень Г. з 

правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 125 КК України. Від проходження мединого 

освідування потерпілий відмовився. 22.01.2014   кримінальне провадження закрито на 

підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.  

Крім того, за 12 місяців 2014 року у строки понад 2 місяці розслідувалося 157 

кримінальних проваджень. Найбільше таких таких проваджень перебувало в ГУМВС, 

УМВС в Дніпропетровській (21), Одеській (20), Вінницькій, Харківській (по 12) та 

Миколаївській (10) областях. Порушення вимог ч. 4 ст. 28 КПК України виявлено також в 

Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Хмельницькій та 

Харківській областях. Строки досудового розслідування у кримінальних провадженнях 

продовжувалися для проведення значного обсягу слідчих дій зокрема, експертиз, але 

також були виявлені випадки, що продовження строків відбувалися із-за недбалого 

сталення до своїх службових обов’язків керівництва та слідчих.  

Як приклад, СВ Рубіжанського МВ здійснювалось досудове розслідування у 

кримінальному провадженні за вчинення підозрюваним Т та С злочинів, передбачених ч. 4 

ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України. При продовженні строків досудового та строків 

тримання під вартою підозрюваних, проведено службове розслідування, яким 

встановлено, що досудове розслідування проводилося із порушенням кримінального 

процесуального законодавства, допити проведенно на низькому професійному рівні, 

експертизи призначені на вчасно, необхідні слідчі дії не проведено. За виявлені 

правопорушення начальник слідства СВ Рубіжанського МВ та слідчий зазначеного 

притягнуті до дисциплінарної відповідальності.  

За результатами службових розслідувань, проведених ГУМВС, УМВС за 

дорученням ГСУ МВС, ряд працівників слідчих підрозділів та їх керівників в Донецькій, 

Дніпропетровській, Закарпатській, Луганській, Миколаївській, Херсонській, 

Хмельницькій притягнуто до дисциплінарної відповідальності. 

 

За соціально – демографічним станом злочинність серед дітей виглядає 

наступним чином. 

Відповідно до даних ДІАЗ МВС, до кримінальної відповідальності притягнуто 5 

714 неповнолітніх, із них 743 особами (13%) віком від 14-15 років злочини учинено у 

групі, у 2013 році таких неповнолітніх було 1 082 осіб (13,6%), а також 1 361 осіб віком 

від 16-17 років, або 13,9%. У порівняні з 2013 роком кількість неповнолітніх, які були 

співучасниками злочинів зменшилась на 28,9% (2104 осіб, або 36,8% від загальної 

кількості дітей).  

Із вказаної кількості (5 714 неповнолітніх), 1 504 – це учні, студенти віком 14-15 

років (26,3%), 2429 неповнолітніх віком 16-17 років, або 42,5%. 

Рецидивна злочинність серед цієї категорії осіб виглядає наступним чином. 

Упродовж 12 місяців 2014 року повторно вчинили злочин 346 або 6% дітей віком 14-15 

років, у 2013 році повторно вчинили 468 або 6% та 867 віком 16-17 років (15,2%), у 2013 

році 1297 (16,7%). У тому числі 569 неповнолітніх у яких судимість не знята або не 

погашена, у 2013 році таких неповнолітніх нараховувалось 891 осіб (-322 або -36,1%). 
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У стані алкогольного сп’яніння за звітний період вчинили злочини 68 

неповнолітніх віком 14-15 років (1,2%) і 396 – віком 16-17 років (6,9%). За аналогічний 

період 2013 року в стані алкогольного сп’яніння вчинили злочини 127 віком від 14-15 

років (1,6%) та 607 – віком 16-17 років (7,8%). Таким чином за 12 місяців 2014 року 

досягнуто зменшення кількості дітей, які вчинили кримінальні правопорушення в стані 

алкогольного сп’яніння. 

У 2014 році знаходилося у провадженні 795 кримінальних правопорушення, 

передбачених ст. 304 КК України (за аналогічний період 2013 року таких 

правопорушень було 1237), з них 719 зареєстровано упродовж 2014 року. З 

обвинувальним актом до суду направлено 584 кримінальних правопорушень (767 – 2013 

рік), у яких 519 особам повідомлено про підозру, відносно 96 обрано запобіжний захід – 

тримання під вартою та 57 – домашній арешт та 1 – особиста порука. Найбільше 

кримінальних правопорушень зазначеної категорії перебувало в провадженні ГУМВС, 

УМВС України в Дніпропетровській (84), Одеській (83), Донецькій, Харківській та 

Житомирській (по 48) областях.  

Від вчинення зазначених правопорушень потерпіло 612 дітей з них 59 малолітніх та 

553 неповнолітніх. Із зазначеної вище кількості злочинів: 553 (90,3%) втягнення дітей у 

злочину діяльність; 35 (5,7%) – втягнення у пияцтво; 23 (3,7%) – у зайняття жебрацтвом. 

Слід зазначити, що впродовж 2014 року працівниками ОВС виявлено понад 

3,3 тис. кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним зайняттям 

гральним бізнесом, однак протягом звітного періоду та у 2013 році не 

закодокументованого жодного правопорушення за втягнення неповнолітніх у 

зайняття азартними іграми.  
За схиляння неповнолітніх до вживання наркотичних засобів знаходилося в 

провадженні 38 кримінальних правопорушень, у 35 досудове розслідування закінчено, із 

них до суду з обвинувальним актом направлено 25, у яких 29 особам повідомлено про 

підозру. Відносно 5 підозрюваних обрано запобіжний захід – тримання під вартою. 

Аналогічна ситуація склалася щодо злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.  

Так, у 2014 році зареєстровано понад 51 тис. злочинів указаної категорії. Однак, 

працівниками міліції не виявлено жодного кримінального правопорушення за схиляння 

неповновнолітніх до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

або прекурсорів в ГУМВС, УМВС України в Волинській, Донецькій, Київській, Луганській, 

Львівській, Полтавській, Тернопільській, Хмельницькій областях, м. Києва, Донецькій, 

Львівській, Придніпровській, Південно-Західній та Південній залізницях. 

 Така ситуація свідчить про незадовільну взаємодію слідчих та підрозділів БНОН 

під час розслідування кримінальних проваджень за фактами вчинення неповнолітніми 

кримінальних правопорушень зазначеної категорії, відсутність обміну інформацією щодо 

осіб причетних до схиляння дітей до вживання наркотичних засобів, і як наслідок - 

відсутність результатів щодо виявлення таких осіб. 

Стан розслідування кримінальних правопорушень, учинених малолітніми, що 

вчинили суспільно-небезпечні діяння до досягнення віку, з якого можлива 

кримінальна відповідальність. 

Всього слідчими підрозділами ОВС України за 12 місяців 2014 року зареєстровано 

5 269 кримінальних проваджень вказаної категорії, із них до суду направлено 525 

клопотань про затосування до малолітніх примусових заходів виховного характеру 

щодо 567 осіб. За аналогічний період 2013 року прийнято 730 вказаних рішень відносно 

785 малолітнього. 

Із вказаної кількості кримінальних проваджень (5 269), закінчено про учинення 

малолітніми умисних вбивств та розбійних нападів 3 кримінальних провадження відносно 

6 малолітніх, за фактами учинення ними хуліганств та незаконого збуту наркотичних 

засобів - по 4 кримінальних провадження відносно 8 малолітніх, за незаконне придбання 
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наркотичних засобів без мети збуту та спричинення ними умисних тяжких тілесних 

ушкоджень - 5 проваджень відносно 10 малолітніх, за фатками учинення грабежів - 23 

кримінальних провадження відносно 24 малолітніх. 

За звітний період до приймальника-розподільника для дітей слідчими поміщено 1 

особу (Луганська область), яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, що на одну особу 

менше аналогічного періоду 2013 року. 

У порядку ст. 208 КПК України затримано 234 неповнолітніх, або 8,6% від 

кількості дітей, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини (2 703). У минулому році за 

підозрою у вчиненні злочинів затримано 262 неповнолітніх  або 7,3% (-28, - 10,9%). 

Безпосередньо слідчими без подання клопотань про обрання запобіжних заходів 

звільнено 9 неповнолітніх  підозрюваних, а саме в УМВС України в Чернігівській – 2 

особи, Сумській та Херсонській областях – по 1 особі та в ГУМВС в м. Києві – 5 осіб, за 

аналогічний період 2013 року таких випадків було зареєстровано 20. (За даними 

фактами УМВС України в Сумській, Херсонській та Чернігійській областях 

проведено службові розслідування за результатами яких встановлено, що затримання 

неповнолітніх проводилось із порушенням кримінального процесуального 

законодавства. За виявлені правопорушення начальника слідства СВ Прилуцького РВ, 

слідчого зазнаного підрозділу та слідчого Шосткінського МВ притягнуто до 

дисциплінарної відповідальності.  

Прокурорами не підтримано клопотання про обрання запобіжного заходу тримання 

під вартою у 8 випадках, найбільше в ГУМВС, УМВС України в Хмельницькій – 3, 

Житомирській, Кіровоградській, Луганські, Миколаївській  та Тернопільській  

областях - по 1.  
Судами відмовлено у підтриманні таких клопотань у 51 випадках, найбільше в 

ГУМВС, УМВС України в Одеській (10), Дніпропетровській (7), Черкаській (4), 

Запорізькій, Харківській (по 3), Вінницькій, Житомирській, Київській, Полтавській (по 

2), Закарпатській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Хмедльницькій, Чернівецькій 

областях (по 1) та місті Києві (10). 

Основною причиною відмови органами прокуратури та судів у задоволенні 

клопотань про обрання неповнолітнім запобіжних заходів у кримінальних провадженнях 

про учинення тяжких та особливо тяжких злочинів є передчасне, без достатніх підстав 

затримання неповнолітніх. У подальшому повідомлення про підозру таким особам не 

підтримується прокурорами, затримані звільняються, як наслідок порушуються їх 

конституційні права.  

Як приклад, СВ Хмельницького МВ до прокуратури надав клопотання про обрання 

неповнолітньому Ч запобіжного заходу – тримання під вартою, який вчинив злочин, 

передбачений ч. 2 ст. 307 КК, яке не підтримано, оскільки неповнолітній раніше не 

судимий та має постійне місце проживання. В подальшому примінено запобіжний захід – 

домашній арешт. 

СВ Харківського РВ до суду надав клопотання про обрання неповнолітньому 

затриманому К запобіжного заходу – тримання під вартою, який вчинив злочин, 

передбачений ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК, яке не підтримано у зв’язку із відсутності 

ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. В подальшому неповнолітньому примішано 

аналогіний запобіжний захід.  

Після відмови у задоволенні клопотання слідчого в обранні запобіжного заходу – 

тримання під вартою неповнолітнім, відносно вказаної категорії осіб обиралися інші 

запобіжні заходи, передбачені ч. 1 ст. 176 КПК України, випадки подальшого ухилення 

від органів слідства та суду відсутні.     

Керівникам слідчих підрозділів зазначений напрям роботи необхідно тримати на 

посиленому контролі з метою недопущення випадків безпідставного затримання 

неповнолітніх та забезпечення обрання виняткового запобіжного заходу – тримання під 
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вартою лише при вчиненні неповнолітнім тяжких чи особливо тяжких злочинів при 

наявності підстав, передбачених ст. 177 КПК України. 

Тримання під вартою, як винятковий запобіжний захід, обрано стосовно 254 

неповнолітніх, що відповідає показникам 2013 року. Найбільше фактів обрання 

вказаного запобіжного заходу в ГУМВС України в Одеській – 31 (25), Запорізькій – 

19(11), Дніпропетровській – 18 (3) та Харківській області – 17(21).   

Крім того, упродовж 12 місяців 2014 року відносно неповнолітніх підозрюваних 

обиралися і інші запобіжні заходи, а саме: особисте зобов’язання відносно 620 осіб, 

домашній арешт – 310, особиста порука – 44 та застава – 1.  

Слід зазначити, що у 2014 році слідчі стали єфіктивніше застосовувати такий 

запобіжний захід, як передання під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, а до 

неповнолітніх, які виховуються в дитячій установі, - передання їх під нагляд 

адміністрації цієї установи.  
Так, упродовж 12 місяців 2014 року під нагляд батькам передано 92 неповнолітніх, 

найбільше в Луганській області – 34.  

Не застосовано вказаний запобіжний захід відносно неповнолітніх у ГУМВС, 

УМВС Волинській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, 

Рівнинській, Сумській, Харківській, Чернівецькій областях та на залізницях. 

Крім того, незважаючи на те, що новим кримінальним процесуальним кодексом 

України, який вступив в дію 19.11.2012, не передбачено повернення кримінальних 

проваджень прокурорами та суддями на доковий розгляд (ст. 227 КПК України у редакції 

1960 року), трапляються непоодиноки випадки повернення останніми на доопрацювання 

обвинувальних актів. Основні причини повернення, це порушення кримінального 

процесуального законодавства, не внесення всіх процесуальних дій в реєстр, відсутність 

відомостей про відкриття матеріалів кримінального провадження перед захисником та 

підозрюваним, не в повному обсязі зібрані характеризуючи матеріали на підозрюваного, 

не проведення відповідних судових експертиз та інші обставини. Такі, прорахунки мали 

місце в ГУМВС, УМВС Житомирській, Кіровоградській, м. Києві та інших слідчих 

підрозділах.  

Так, 31.01.2014 ухвалою колегії суддів Царичанського районного суду 

Дніпропетьровської області повернуто кримінальне провадження                          № 

12013040600001188 за підозрою неповнолітнього Т. у вчиненні кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України у зв’язку із непроведенням 

стаціонарної психолого-психіатричної експертизи неповнолітньому.   

   Під час розслідування кримінальних проваджень про злочини, які учинено 

неповнолітніми, трапляються неподинокі випадки порушення законості. 

Так, у 2014 році набрав законної сили вирок щодо одного неповнолітнього 

(Донецька область) та поставлено судові рішення про закриття кримінальних 

проваджень за реабілітуючими підставами стосовно трьох дітей (Полтавська, 

Тернопільська області та м. Севастополь). 

За всіма випадками керівництвом зазначених слідчих управлінь проведені 

перевірки та по винних службових осіб вжито заходів дисциплінарного впливу. 

Як приклад, розслідування крадіжки скоєної неповнолітнім С. (матеріали ВКР 

Полтавського РВ Полтавської області), який за попередньою змовою з П. та Л. 

заволоділи майном, що пербувало в гаражі та кіоску. Під час досудового розслідування 

показання свідків здобуті під психологічним впливом, а також від особи, яка страждає 

психологічними розладами. Як наслідок, вирок суду скасовано, а кримінальне провадження 

закрито за відсутністю складу злочину. 

Аналогічний випадок мав місце у Тернопільській області (матеріали ВКМСД 

Козівського РВ). При розгляді провадження у суді встановлено, що в діях неповнолітнього 

Г. відсутні ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 296 КК України. 

Кримінальне провадження за фактом хуліганства закрито.  
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Викликає занепокоєння кількість кримінальних правопорушень, які учинено 

відносно дітей.  

Так, станом на 01.01.2015 за даними ДІАЗ МВС у слідчих підрозділах ГУМВС, 

УМВС обліковано 6 068 злочинів, які учинено відносно дітей, з яких 1 784  - відносно 

малолітніх та  4 284 неповнолітніх. 

Із вказаної кількості правопорушень (6 068), зареєстровано 1 838 кримінальних 

правопорушень про учнення тяжких та особливо тяжких злочинів відносно вказаної 

категорії осіб: крадіжок – 1 131, грабежів – 406, умисних вбивств (та замахів) – 174, 

розбоїв – 48,  зґвалтувань 80 та інших злочинів.  

Крім того, упродовж 12 місяців 2014 року у слідчих ОВС перебувало в 

провадженні 519 кримінальних правопорушень за фактами вчинення стосовно 

неповнолітніх розпутних дій, з них до суду направлено 106 проваджень з обвинувальним 

актом, де 88 особам повідомлено про підозру, а потерпіло 20 дітей. За статеві зносини з 

особою, яка не досягла статевої зрілості, в провадженні перебувало 140 кримінальних 

правопорушень, з них до суду направлено 23 провадження з обвинувальним актом, де про 

підозру оголошено 31 особі, від цих злочинів потерпіло 11 малолітніх та 28 неповнолітніх.   

 Упродовж 2014 року знаходилося в провадженні всього 268 правопорушень, 

передбачених ст. 149 КК України, з них у 129 досудове розслідування закінчено та до суду 

з обвинувальним актом направлено 84 провадження. За вчинення злочинів, вказаної 

категорії повідомленно про підозру 42 особам, відносно 26 осіб обрано запобіжний захід – 

тримання під вартою. У зазначених кримінальних провадженнях потерпілими є 2 

неповнолітніх. 

Крім того, за 12 місяців 2014 року від насильства в сім`ї потерпіло 68 дітей, з них 

45 малолітніх віком до 14 років та 23 неповнолітніх віком від 14 до 18 років.  

Із вказаної кількості осіб (68), 45 отримали умисні легкі тілесні ушкодження, 7 

малолітніх потерпіло від умисних вбивств, 4 дитини стали жертвами побоїв та мордувань, 

3 малолітніх потерпіли від насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним 

способом, визнано потерпілими від спричинення умисних тяжких тілесних ушкоджень та 

втягнення у злочинну діяльність (по 2 особи), від спричинення умисного середньої 

тяжкості тілесного ушкодження та зґвалтування й розбещення (по 1). 

Упродовж звітного періоду до суду направлено 364 кримінальних проваджень, 

де укладено угоди про примирення між підозрюваним та потерпілим та 93 провадження 

з укладенням угоди про визнання винуватості, що є позитивним, оскільки вжиті заходи 

щодо неповнолітніх правопорушників менше травмує їх психіку та заохочує 

правопорушника збагнути причини та наслідки його поведінки та усвідомленно взяти на 

себе відповідальність за це. Найбільше таких рішень було прийнято в ГУМВС, УМВС 

Запорізькій – 37, Київській – 28, Рівненській – 26 та Львівській областях – 24. 

Начальникам слідчих підрозділів міськрайлінорганів необхідно більше ініціювати на 

місцях укладання зазначених угод.  

Також одним із важливих напрямів в діяльності органів внутрішніх справ є 

організація розшуку безвісті зниклих дітей.  

       За звітний період 2014 року в розшуку перебувало 642 безвісти зниклих 

неповнолітніх, з яких 608 оголошено в розшук у звітному періоді. Розшук припинено у 

зв’язку з встановленням місця знаходження відносно 574 неповнолітніх, із них 554 

оголошено у звітному періоді. 

 Станом на 01.01.2015 не встановлено місцезнаходження 60 безвісти зниклих 

неповнолітніх, із них в залишку залишилається 20 дітей, які зникли у минулих роках. 

 Найбільший залишок не розшуканих неповнолітніх за 12 місяців 2014 року в 

Донецькій (15), Луганській (10), Полтавській (5), Дніпропетровській та Запорізькій (по 4) 

областях. 

За вказаний період розшукувалося 323 неповнолітніх, які пішли з сімʼї або втекли 

із спецустанов, з яких 313 оголошено в розшук у звітному періоді. Установлено 
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місцезнаходження 306 таких неповнолітніх, у тому числі 298, яких оголошено у 

поточному році. 

 За 12 місяців 2014 року залишок невстановлених неповнолітніх, які пішли з сімʼї 

або втекли із спец установ, становить 15 осіб, з яких 12 оголошених у звітному періоді.   

Ще однією гострою проблемою є дитяча порнографія.  
За оцінками експертів, до групи ризику потрапляють насамперед діти, які зазнають 

насильство в сім’ї або діти – бродяги. Також під ризик потрапляють діти – наркомани, 

діти – сироти, вихованці шкіл-інтернатів, безпритульні або діти з неблагополучних сімей. 

Особливо піддатливими для порнографічного бізнесу є малолітні втікачі від насильства, 

які їх спонукали у сімʼї, самотні й позбавлені підтримки в суспільстві зі строни дорослих.  

 За 12 місяців 2014 року органами внутрішніх справ України зареєстровано 2 114 

правопорушень, у тому числі відносно 6 неповнолітніх, якими учинено кримінальні 

правопорушення, передбачені ст. 301 КК України.  

Із вказаної кількості кримінальних правопорушень указаної категорії (2 114) 

досудове розслідування закінчено у 1 595 правопорушеннях, у яких про підозру 

повідомлено 493 особам; до суду з обвинувальними актами направлено 331 кримінальне 

правопорушення, 17 підозрюваним обрано запобіжний захід - тримання під вартою.  

На посиленому контролі повинно перебувати дотримання законості під час 

досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх, у той же 

час згідно подання Генеральної прокуратури України від 09.04.2014 ГСУ проведено 

перевірку і встановлено, що у 2014 році в ряді ГУМВС, УМВС допускалися порушення 

чинного законодавства, що мало негативні наслідки.  

З метою забезпечення належного рівня законності при проведенні досудового 

розслідування в кримінальних провадженнях щодо злочинів, учинених неповнолітніми, 

необхідно неухильно дотримуватися вимог ст. 484 КПК України про те, що кримінальне 

провадження щодно неповнолітніх, а також декількох осіб, хоча б одна з них є 

неповнолітньою, здійснюється слідчим, який спеціально уповноважений керівником 

органу досудових розслідувань щодо неповнолітніх. За цим напрямом роботи 

продовжувати закріплювати найбільше досвідчених слідчих із стажем роботи не менше 

трьох років, а також передбачити їх замінність у разі відряджень, хвороб, навчання та 

інших обставин. Виключити факти розслідування в зазначених провадженнях не 

уповноваженими на це слідчими, а до винних у цьому керівників, уживати суворих 

заходів дисциплінарного впливу.  

На цей час  в штатній структурі СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 

є відділення з розслідування кримінальних правопорушень, учинених дітьми, а у 

Головних управліннях МВС в Запорізькій, Харківській областях та в м. Києві 

функціонують відповідні відділи.  

Для здійснення контрольно-методичних функцій за даним напрямом роботи 

відповідно до вимог чинного законодавства ГСУ керівництвом СУ  ГУМВС вказаних 

підрозділів зобов’язано забезпечити роботою за напрямами службової діяльності, згідно з 

їх функціональними обов’язками (від 09.09.2014 № 13/4/1-17676). 

Упродовж 12 місяців 2014 року Головним слідчим управлінням вжито комплекс 

управлінських та практичних заходів з метою забезпечення належної організації 

досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх. Так, з 

метою забезпечення виконання положень Кримінального процесуального кодексу 

України, впровадження дружніх до дитини практик, забезпечення прав і інтересів дітей у 

кримінальному провадженні на сайті ГСУ в січні 2014 року розміщенно розроблені 

фахівцями ДНДІ МВС України методичні рекомендації «Використання приміщень «зелені 

кімнати», які висвітлюють поняття та призначення «зелених кімнат», як приміщень та 

методики роботи з дітьми – жертвами насильницьких злочинів, правову регламентацію їх 

функціонування, визначають порядок їх використання на стадіях досудового 

розслідування, а також підготовку висновків за їх результатами. 
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З метою вдосконалення законодавства щодо неповнолітніх працівниками 

управління з організації розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості ГСУ 

опрацьовано проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо 

захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатаціїˮ (реєстр. № 4099 а 

від 17.06.2014), унесених народними депутатами України Луценко І.С., Пацканом В.В., 

Шевченком А.В., Геращенко І.В., Кондратюк О.К., Кожем’якіним А.А. та Абдуліним О.Р.; 

опрацьовано лист Адміністрації Президента України щодо доцільності внесення змін до 

Кримінального кодексу України, а саме визначення складу таких злочинів, як «вербування 

дитини під час збройного конфлікту», «використання дитини під час збройних 

конфліктів», та встановлення кримінального покарання для тих осіб, які 

використовуються або залучають дітей під час збройних конфліктів. 

Також опрацьовано проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо 

забезпечення міжнародних стандартів у сфері захисту прав дитини)» від 26.12.2014 № 

1606, унесений народними депутатами України Остапчуком В.М. та Пономарьович О.С. 

З метою перевірки організації розслідування кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх, дотримання законності при проведенні досудового розслідування у 

кримінальних провадженнях вказаної категорії та дотримання прав неповнолітніх при 

обрані запобіжних заходів у 2014 році працівниками ГСУ перевірено підрозділи ГУМВС, 

УМВС України в Запорізькій, Одеській, Львівській, Житомирській областях та УМВС 

України Південно-Західної залізниці.  

На виконання доручення КМУ від 08.10.2013 № 37339/1/1-13 триває робота про 

опрацювання законопроекту щодо внесення змін до ЗУ «Про органи і служби у справах 

дітей та спеціальні установи для дітей» в частині реформування приймальників 

розподільників для дітей, створено робочу групу до складу якої увійшли представником 

ГСУ, разом з УКМСД МВС, МОЗ, Мінсоцполітики та ряду громадських організацій.  

Головним слідчим управлінням спільно Дніпропетровським державним 

університетом МВС України розроблено методичні рекомендації «Особливості 

досудового розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх», які 

впроваджено в навчальний процес з підготовки та перепідготовки фахівців для слідчих 

підрозділів та практичну діяльність слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України 

(від 08.12.2014 № 24433). Указані методичні рекомендації розміщенні на сайті ГСУ.  

На виконання вимог ЗУ «Про попередження насильства в сім’ї», Кримінального 

процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2003 № 616 «Порядок 

розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу» 

та інших підзаконних    нормативно-правових актів з цих питань за участю працівників 

ГСУ у Міністерстві розроблено методичні рекомендації щодо розгляду заяв та 

повідомлень про вчинення насильства в сім’ї та вжиття до особи, яка вчинила такі дії, 

заходів реагування (від 11.02.2014 № 2326/Рт). 

Триває робота робочої групи, до складу якої увійшли представники ГСУ, УКМСД 

МВС, МОЗ, Міністерства соціальної політики та ряду громадських організацій, з 

опрацювання законопроекту про внесення змін до Закону України «Про органи і служби у 

справах дітей та спеціальні установи для дітей». 

З метою усунення виявлених недоліків, активізації роботи за цим напрямом 

службової діяльності та забезпечення додержання законності під час здійснення 

досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх, 

необхідно: 

 

       1.  ГСУ МВС: 
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1.1. Працівникам ГСУ МВС України під час перебування у службових 

відрядженнях в слідчих апаратах перевіряти дотримання слідчими вимог чинного 

законодавства у кримінільних провадженнях щодо неповнолітніх, надавати 

співробітникам на місцях необхідну практичну та методичну допомогу. 

1.2. Продовжити щотижневий моніторинг ЄРДР щодо кількості кримінальних 

проваджень, які відкрито за фактами учинення дітьми кримінальних правопорушень. 

2. Першим заступникам – начальникам слідчих управлінь (відділів) ГУМВС, 

УМВС: 

2.1 Посилити персональну відповідальність керівників слідчих підрозділів за 

кінцеві результати роботи у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх, щомісячно, 

за окремими графіками, заслуховувати в ГУМВС, УМВС, із залученням слідчих та 

оперативних підрозділів, стан розслідування кримінальних проваджень вказаної категорії. 

Надавати принципову оцінку роботі членів слідчо-оперативних груп створених в таких 

провадженнях. 

2.2 Зобов’язати керівників підпорядкованих слідчих підрозділів посилити 

вимогливість до якості матеріалів на підставі яких до ЄРДР вносяться відомості про 

кримінальні правопорушення учиненні неповнолітніми.  

2.3 Для забезпечення дієвої взаємодії слідчих з працівниками КМСД під час 

досудового розслідування у кримінальних провадженнях, де правопорушення вчиненні 

неповнолітніми та виконання вимог наказу МВС від 14.08.2012 № 700 обов’язково 

включати таких працівників до складу                      слідчо-оперативної групи. 

2.4. Заслухати в лютому на спільних нарадах за участю слідчих та оперативних 

підрозділів стан розслідування кримінальних проваджень, зареєстрованих за фактами 

безвісне зникнення неповнолітніх. Ужити заходів до їх належного розслідування та 

дієвого оперативного супроводження. Доповісти ГСУ до 28.02.2015. 

2.5 Затримання неповнолітнього та його тримання під вартою застосовувати лише у 

разі, якщо він підозрюється в учиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, за умов, що 

застосування іншого запобіжного заходу не гарантує запобіганням ризикам, зазначених у 

ст. 177 КПК України. 

2.6 Організовувати щоквартально аналіз стану дотримання законності при 

вирішенні питання про обрання неповнолітінім запобіжного заходу у вигляді взяття під 

варту. У разі встановлення фактів безпідставного затримання, арештів дітей, проводити 

службові перевірки та до винних вживати заходи дисциплінарного реагування. 

2.7 Забезпечити безумовне виконання керівниками слідчих підрозділів вимог ч. 2 

ст. 484 КПК України, якою передбачено, що кримінальне провадження щодо 

неповнолітньої особи, у тому числі, якщо кримінальне провадження здійснюється щодо 

декількох осіб, хоча б одна особа з яких є неповнолітньою, здійснюється слідчим, який 

спеціально уповноважений керівником органу досудового розслідування на здійснення 

досудових розслідувань щодо неповнолітніх. За всіма фактами допущених прорахунків 

проводити перевірки, до винних службових осіб уживати заходів дисциплінарного 

впливу. Копію наказів направити до ГСУ. 

2.8 Щоквартально проводити навчання із слідчими, які здійснюють досудове 

розслідування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх, обговорювати недоліки 

слідства в конкретних провадженнях, передові методики розслідування окремих видів 

злочинів та практичні зайняття з криміналістики з використанням позитивного досвіду, 

нової техніки та методики проведення окремих слідчих дій, тощо.  

2.9 У кожному конкретному випадку дотримуватись розумних строків 

кримінального провадження стосовно неповнолітніх, з’ясовувати причини  тривалого 

розслідування, при встановлені фактів порушення розумних строків винних притягувати 

до дисциплінарної відповідальності, а у провадженнях надавати вказівки та контролювати 

хід розслідування до прийняття в них остаточних рішень. 
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2.10 Ужити ефективних заходів щодо виявлення дорослих осіб, які втягують дітей 

до вчинення протиправних дій, своєчасно вживати заходів щодо притягнення таких осіб до 

відповідальності, ізолювання їх від неповнолітніх, відповідно до чинного законодавства. 

2.11 Забезпечити в підпорядкованих слідчих підрозділах, при встановленні у 

кримінальному провадженні факту незаконного обігу наркотичних засобів серед 

неповнолітніх, інформування підрозділів БНОН з метою вжиття заходів зі встановлення 

осіб, які розповсюджують наркотики серед дітей та схиляють до їх вживання. 

2.12 Забезпечити у кожному кримінальному провадженні про кримінальні 

правопорушення скоєнні неповнолітніми або щодо них, винесення слідчими постанов у 

порядку ст. 110 КПК для вжиття відповідних заходів реагування та усунення причин та 

умов, які сприяли вчиненню кримінального правопорушення. 

2.13 Організовувати висвітлення у засобах масової інформації причин та умов, які 

сприяли вчиненню злочинів цієї категорії; 

2.14 Забезпечити неухильне виконання вимог п. 3.8.9 Інструкції з організації 

діяльності органів досудового розслідування МВС України, затвердженої наказом МВС 

України від 09.08.2012 № 686 щодо своєчасного інформування ГСУ МВС про злочини, які 

учинено дітьми. 

2.15 До 28.02.2015 на оперативних нарадах спільно із працівниками оперативних 

служб розглянути питання взаємодії підрозділів органів внутрішніх справ в ході 

виявлення та розслідування провопорушень, вчинених неповнолітніми та за їх участю, 

супроводження кримінальних проваджень у судах, а також стан профілактичної роботи 

серед дітей, які схильні до правопорушень з напрацюванням заходів для покращення 

стану цієї роботи.  

2.16 У лютому – березні 2015 року організувати вивчення силами слідчих апаратів 

кримінальних проваджень за фактами незаконного зайняття гральним бізнесом, з метою 

виявлення інформації про втягнення неповнолітніх у гральний бізнес. У разі виявлення 

таких фактів внести відомості до ЄО та при наявності підстав передбачених ст. 214 КПК 

України, до ЄРДР. Забезпечити контроль за станом досудового розслідування у таких 

провадженнях. Доповісти ГСУ до 28.02.2015. 

 2.17 Забезпечити належне ведення нарядів за цією лінією роботи в 

організаційно-методичних відділах. З цією метою запровадити працівникам ОМВ 

здійснення щотижневого моніторингу ЄРДР  про кількість кримінальних проваджень 

щодо неповнолітніх.  

2.18 Першим заступникам начальників ГУМВС, УМВС проаналізувати причини 

значного відсотку кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, у яких прийнято 

рішення про закриття на підставі п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 284                                  КПК України. 

Відповідні аналізи, із заходами ужитими до виправлення становища надати ГСУ до 

28.02.2015. 

1.9 Щопівріччя аналізувати роботу про розслідування кримінальних проваджень 

про правопорушення, учинені за участю і відносно дітей та узагальнену інформацію до 10 

числа наступного місяця  направляти до ГСУ.  

 

 
Старший слідчий ОВС  

ГСУ МВС України 

підполковник міліції                                                                 В.М. Косяк 

 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник начальника управління 

ГСУ МВС України 

майор  міліції                                                                              М.С. Цуцкірідзе 

 



271 
 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник начальника управління 

ГСУ МВС України 

полковник міліції                                                                               Д.М. Бабак 

 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник начальника  

ГСУ МВС України 

полковник міліції                                                                             І.В. Цюприк 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Перший заступник начальника  

ГСУ МВС України 
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Додаток Е 

У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я 

стану досудового розслідування кримінальних проваджень щодо  

неповнолітніх за 12 місяців 2015 року 
 

 

 Головним слідчим управлінням НПУ на виконання п. 2.3.4 Плану основних 

організаційних та практичних заходів щодо удосконалення організаційного, правового, 

матеріально-технічного та кадрового забезпечення функціонування Головного слідчого 

управління НП України та заходи щодо зміцнення дисципліни і законності в службовій 

діяльності в першому півріччі 2016 року здійснювався  контроль за станом розслідування 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, які перебувають в провадженні слідчих 

підпорядкованих слідчих підрозділів.  

 Так, станом на 01.01.2016 за даними ДІПК «102» НПУ у слідчих підрозділах 

колишніх ГУМВС, УМВС обліковано 8 344 кримінальних правопорушень, що вчиненні 

неповнолітніми або за їх участю, що на 517 (або 5,3%) правопорушень менше у порівнянні 

з аналогічним періодом 2014 року (8 861) указаної категорії та на 3 103 менше, ніж у 2013 

році, що свідчить про зменшення дитячої злочинності у державі.  

Із вказаної кількості кримінальних правопорушень (8 344), досудове розслідування 

закінчено у 8 323 кримінальних правопорушеннях, що складає 99,7%, із них направлено 

до суду з обвинувальним актом - 7 649, 599 - з клопотанням про звільнення від 

кримінальної відповідальності та 443 - з клопотанням про застосування примусових 

заходів виховного характеру. До кримінальної відповідальності притягнуто  5 635  осіб.   

Із 8 344 кримінальних правопорушень, скоєних дітьми протягом 2015 року, 4 059 

(або 48,6%) обліковано про учинення ними тяжких та особливо тяжких злочинів, із 

них закінчено 4 052 правопорушень (або 99,8%).  

Так, 3 895 (або 96%) правопорушень - направлено до суду з обвинувальним актом, 

за результатами розслідування 1 кримінального правопорушення прийнято рішення про 

закриття кримінального провадження. Під час досудового розслідування у вказаних 

кримінальних провадженнях, запобіжні заходи обирались відносно 939 неповнолітніх. 

 Слід зазначити, що найбільше неповнолітніх притягнуто до кримінальної 

відповідальності за учинення ними крадіжок, грабежів та незаконного заволодіння 

транспортними засобами.    

Так, за 12 місяців 2015 року слідчими до суду з обвинувальними актами за 

підозрою неповнолітніх в учиненні крадіжок направлено 4 863 кримінальних 

правопорушень, що складає 63% від загальної кількості правопорушень, направлених до 

суду, за  вчинення  грабежів  до суду направлено 464 (або 6%) кримінальних 

правопорушень, за незаконне заволодіння транспортними засобами – 638 (або 8,3%);  

хуліганств – 163 (2,1%); шахрайств – 169 (2,2%); розбійних нападів – 142 (1,9%); у сфері 

обігу наркотичних засобів – 269 (%); умисних тяжких тілесних ушкоджень – 53 (0,6%); 

незаконне поводження зі зброєю – 44 (0,5%); умисних вбивств – 46 (0,6%); зґвалтувань – 

14 (0,1%), що менше показників за аналогічний період 2014 року. 
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Рівень злочинності серед дітей за окремими видами злочинів 

у порівнянні з показниками за 12 місяців 2015 року  

 

У звітному періоді, за фактами вчинення неповнолітніми кримінальних 

правопорушень закрито 640 кримінальних проваджень, що складає 10,4% від 

загальної кількості закінчених кримінальних проваджень.  

Основні підстави для прийняття рішення про закриття кримінальних проваджень 

указаної категорії: відсутность складу кримінального правопорушення – 510, відмова 

потерпілого від обвинувачення – 87, відсутность події кримінального правопорушення – 

18, у зв’язку із смертю підозрюваного, обвинуваченого – 17, за не встановленням доказів 

винуватості неповнолітнього – 3.  

 
 
Так, 21.01.2015 слідчим колишнього Хмельницького МВ УМВС України в 

Хмельницькій області на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 закрито кримінальне провадження № 

12014240010006296 за фактом спричинення неповнолітнім Циманом С.М. тілесних 

ушкоджень за ч. 1 ст. 125 КК України у зв’язку з відсутностю тілесних ушкоджень у 

потерпілого. 
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Аналогічне рішення прийнято у кримінальних провадженнях 

№№120152400010000373 за ч. 1 ст. 125 КК України, 12052400100005471 за ч. 1 ст. 125 

КК України. 

За соціально – демографічним станом злочинність серед дітей виглядає 

наступним чином. 

Відповідно до даних ДІПКП «102» НПУ до кримінальної відповідальності 

притягнуто 5 635 неповнолітніх, що на 79 осіб менше ніж у 2014 році, із віком до 14 років 

включно - 654 особи, у 2014 році таких непоновлітніх було 743. 

 Із вказаної кількості (5 635 неповнолітніх),  3 765 – це учні середніх навчальних 

закладів та студенти професійно-технічних навчальних закладів, 1 139 неповнолітніх – 

працездатні, які не працюють і не навчаються. 

Рецидивна злочинність серед цієї категорії осіб виглядає наступним чином. 

Упродовж 12 місяців 2015 року повторно вчинили злочин 983 або 17,4% неповнолітніх, у 

тому числі 460 неповнолітніх у яких судимість не знята або не погашена. 

У стані алкогольного сп’яніння за звітний період вчинили злочини 300 

неповнолітніх. За аналогічний період 2014 року в стані алкогольного сп’яніння 

неповнолітніми вчинено 465 злочинів. Таким чином за 12 місяців 2015 року досягнуто 

зменшення кількості дітей, які вчинили кримінальні правопорушення в стані алкогольного 

сп’яніння. 

У 2015 році знаходилося у провадженні 699 кримінальних правопорушень, 

передбачених ст. 304 КК України (за аналогічний період 2014 року таких 

правопорушень було 795), з них 608 зареєстровано упродовж 2015 року. З обвинувальним 

актом до суду направлено 507 кримінальних правопорушень (584 – 2014 рік), у яких 435 

особам повідомлено про підозру, відносно 82 обрано запобіжний захід – тримання під 

вартою, 38 – домашній арешт та 1 – особиста порука. Найбільше кримінальних 

правопорушень зазначеної категорії перебувало в провадженні слідчих підрозділів 

колишніх ГУМВС, УМВС в Одеській (75), Дніпропетровській (54), Запорізькій (35) та 

Житомирській (34) областях.  

Від вчинення зазначених правопорушень потерпіло 498 дітей з них 42 малолітніх та 

456 неповнолітніх. Із зазначеної вище кількості злочинів: 474 (95,1%) втягнення дітей у 

злочину діяльність; 13 (2,6%) – втягнення у пияцтво; 11 (2,2%) – у зайняття жебрацтвом. 

Так, 01.05.2015 СВ колишнього Ленінського РВ Запорізького МУ ГУМВС України в 

Запорізькій області відкрито кримінальне провадження № 12015080050001910 за 

фактом використання неповнолітньої Сейман А.А., 08.02.2005 р.н. для зайняття 

жебрацтвом з правовою кваліфікацією за                               ст. 150-1 КК України. 

Досудове розслідування триває. 

Стан розслідування кримінальних правопорушень, учинених малолітніми, що 

вчинили суспільно-небезпечні діяння до досягнення віку, з якого можлива 

кримінальна відповідальність 

Всього слідчими підрозділами ОВС України за 12 місяців 2015 року зареєстровано 

5 121 кримінальних проваджень вказаної категорії, із них до суду направлено 844 

клопотань про затосування до малолітніх примусових заходів виховного характеру 

щодо 916 осіб. За аналогічний період 2014 року прийнято 525 вказаних рішень відносно 

567 малолітніх. 

За звітний період слідчими до приймальника-розподільника дітей не поміщали, у 

2014 році поміщено 1 особу (Луганська область), яка вчинила суспільно-небезпечне 

діяння. 

У порядку ст. 208 КПК України затримано 216 неповнолітніх, або 5,3% від 

кількості дітей, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини (3 954). У минулому році за 

підозрою у вчиненні злочинів затримано 234 неповнолітніх  або 8,6%. 
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Протягом 2015 року звільнено всього неповнолітніх 86 осіб (найбільше в колишніх 

ГУМВС, УМВС в м. Києві (21), Одеській (10), Полтавській (8) та Миколаївській (7) 

областях. 

Безпосередньо слідчими без подання клопотань про обрання запобіжних заходів 

звільнено 10 неповнолітніх підозрюваних, а саме в слідчих підрозділах колишніх ГУМВС, 

УМВС України в Черкаській – 5 осіб, Миколаївскій – 3 особи, Чернігівській та 

Харківській областях – по 1 особі. За аналогічний період 2014 року таких випадків було 

зареєстровано 9.  

Прокурорами не підтримано клопотання про обрання запобіжного заходу тримання 

під вартою у 8 випадках, найбільше  в колишніх ГУМВС, УМВС в Хмельницькій області 

та м. Києві – по 3, Волинські та Дніпропетровській  областях - по 1.  

Судами відмовлено у підтриманні таких клопотань у 55 випадках, найбільше в 

колишніх ГУМВС, УМВС України в м. Києві (18), Полтавській (10), Харківській та 

Миколаївській областях (по 4). 

Основною причиною відмови органами прокуратури та судів у задоволенні 

клопотань про обрання неповнолітнім запобіжних заходів у кримінальних провадженнях 

про учинення тяжких та особливо тяжких злочинів є  передчасне, без достатніх підстав 

затримання неповнолітніх.  

Керівникам слідчих підрозділів зазначений напрям роботи необхідно тримати на 

посиленому контролі з метою недопущення випадків безпідставного затримання 

неповнолітніх та забезпечення обрання виняткового запобіжного заходу – тримання під 

вартою лише при вчиненні неповнолітнім тяжких чи особливо тяжких злочинів при 

наявності підстав, передбачених ст. 177 КПК України. 

Тримання під вартою, як винятковий запобіжний захід, обрано стосовно 240 

неповнолітніх (у 2014 році – 254). Найбільше фактів обрання вказаного запобіжного 

заходу в колишніх ГУМВС України в Одеській – 25 (31) та Харківській областях – 24(17).   

Крім того, упродовж 12 місяців 2015 року відносно неповнолітніх підозрюваних 

обиралися і інші запобіжні заходи, а саме: особисте зобов’язання відносно 383 осіб, 

домашній арешт – 283, особиста порука – 28 та застава – 5.  

Слід зазначити, що у 2015 році слідчі стали менш єфіктивніше застосовувати 

такий запобіжний захід, як передання під нагляд батьків, опікунів чи 

піклувальників.  
 

Так, упродовж 12 місяців 2015 року під нагляд батькам передано 40 неповнолітніх, 

найбільше в Луганській області – 19, тоді як показники 2014 року складали 92 особи, 

найбільше в Луганській області - 34.  

Також вказаний запобіжний захід відносно неповнолітніх застосовано в колишніх 

ГУМВС, УМВС України в Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Одеській, 

Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях. 

   Під час розслідування кримінальних проваджень про злочини, які учинено 

неповнолітніми, трапляються неподинокі випадки порушення вимог кримінального 

процесуального законодавства та законості. 

Так, у 2015 році набрав законної сили вирок Апеляційного суду Кіровоградської 

області щодо неповнолітнього Годунка О.М., якого визнано невинуватим у вчиненні 

розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру, вчиненого повторно та 

щодо предметів порнографічного характеру, що містить ознаки дитячої порнографії за 

ч.ч. 2, 3 ст. 300 КК України та ч.ч. 2,3,4 ст. 301 КК України. 

 Виявлено факти порушення слідчими вимог ст.ст. 9, 22                                  

КПК України щодо повноти проведення досудового розслідування у кримінальних 

провадженнях указаної категорії та в подальшому прийняття передчасного рішення 

про закриття кримінального провадження. 
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Так, СВ колишнього Святошинськго РУ ГУМВС України в м. Києві відкрито 

кримінальне провадження за фактом учинення групою неповнолітніх хуліганських дій у 

приміщенні клубу «Євролот» за ч. 2 ст. 296 КК України. Незважаючи на те, що за 

результатами досудового розслідування слідчим не встановлено ряд обставин учинення 

вказаного кримінального правопорушення, 27.05.2015 прийнято рішення про його 

закриття на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. 

Мають місце приклади проведення слідчими підпорядкованих слідчих 

підрозділів оглядів місця події на низькому професійному рівні, що є причинию 

втрати речових доказів і як наслідок, ухилення винних від кримінальної 

відповідальності. 

Так, працівниками СВ колишнього Дніпровського РУ ГУМВС України в  м. Києві 

здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке 11.05.2015 

відкрито за фактом викрадення грошових коштів із салону автомобіля «Тойота Прадо» 

за ч. 1 ст. 185 КК України та ч. 1 ст. 289  КК України. В подальшому неповнолітньому 

Кравчуку А.С. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України. 

Вказані матеріали кримінальних проваджень заслухано в Генеральній прокуратурі 

України, керівництвом зазначених слідчих управлінь проведені перевірки та по винних 

службових осіб вжито заходів дисциплінарного впливу. 

Викликає занепокоєння кількість кримінальних правопорушень, які учинено 

відносно дітей.  

Так, станом на 01.01.2016 за даними ДІПК «102» НП у слідчих підрозділах ГУНП 

обліковано 5 867 (у 2014 році - 6 068) злочинів, які учинено відносно дітей, з яких 1 591 

- відносно малолітніх та 4 276 неповнолітніх, що свідчить про зменшення кількості 

кримінальних правопорушень, учинених відносно вказаної категорії осіб. 

Із вказаної кількості правопорушень (5 867), зареєстровано                                   

1 703 кримінальних правопорушень про учинення тяжких та особливо тяжких злочинів 

відносно вказаної категорії осіб: крадіжок – 1 276, грабежів – 435, умисних вбивств (та 

замахів) – 130, розбоїв – 65, зґвалтувань - 69 та інших злочинів.  

Крім того, упродовж 12 місяців 2015 року у слідчих ОВС перебувало в 

провадженні 114 кримінальних правопорушень за фактами вчинення стосовно 

неповнолітніх розпутних дій. За статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, 

в провадженні перебувало 21 кримінальне правопорушення.  

 Упродовж 2015 року знаходилося в провадженні перебувало 6 правопорушень, 

передбачених ст. 149 КК України, у яких потерпілими є 6 дітей у віці з 14-18 років.  

Крім того, за 12 місяців 2014 року від насильства в сім`ї потерпіло 57 дітей, з них 

35 малолітніх віком до 14 років та 22 неповнолітніх віком від 14 до 18 років.  

Із вказаної кількості осіб (57), 21 отримали умисні легкі тілесні ушкодження, 6 

малолітніх потерпіло від умисних вбивств, 2 дитини стали жертвами побоїв та мордувань, 

визнано потерпілими від спричинення умисних тяжких та середньої тяжкості тілесних 

ушкоджень, втягнення у злочинну діяльність (по 1 особі). 

Також одним із важливих напрямів в діяльності органів внутрішніх справ є 

організація розшуку безвісті зниклих дітей.  

       За звітний період 2014 року в розшуку перебувало 642 безвісти зниклих 

неповнолітніх, з яких 608 оголошено в розшук у звітному періоді. Розшук припинено у 

зв’язку з встановленням місця знаходження відносно 574 неповнолітніх, із них 554 

оголошено у звітному періоді. 

 Станом на 01.01.2016 не встановлено місцезнаходження 65 безвісти зниклих 

неповнолітніх, із них в залишку залишилається 61, які зникли у минулих роках. 

 Найбільший залишок не розшуканих неповнолітніх за 12 місяців 2015 року в 

Донецькій (16), Київській (6) та Луганській (5) областях. 
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За вказаний період розшукувалося 281 неповнолітніх, які пішли з сімʼї або втекли 

із спецустанов, з яких 271 оголошено в розшук у звітному періоді. Установлено 

місцезнаходження 261 таких неповнолітніх, у тому числі 253, яких оголошено у 

поточному році. 

 За 12 місяців 2015 року залишок невстановлених неповнолітніх, які пішли з сімʼї 

або втекли із спец установ, становить 19 осіб, з яких 12 оголошених у звітному періоді.   

Ще однією гострою проблемою є дитяча порнографія.  
Дослідження соціологів показали, що практично половина насильників 

використовували порнографію перед здійсненням ними насильства. Інші дослідники 

вказували на те, що насильники і педофіли використовують порнографію і перед 

злочином, і під час самого нападу.  

 

За оцінками експертів, до групи ризику потрапляють насамперед діти, які зазнають 

насильство в сім’ї або діти – бродяги. Також під ризик потрапляють діти – наркомани, 

діти – сироти, вихованці шкіл-інтернатів, безпритульні або діти з неблагополучних сімей. 

Особливо піддатливими для порнографічного бізнесу є малолітні втікачі від насильства, 

які їх спонукали у сімʼї, самотні й позбавлені підтримки в суспільстві зі строни дорослих.  

 За 12 місяців 2015 року органами внутрішніх справ України зареєстровано 1 994 

правопорушень, у тому числі відносно 4 неповнолітніх, якими учинено кримінальні 

правопорушення, передбачені ст. 301 КК України.  

Із вказаної кількості кримінальних правопорушень указаної категорії (1 994) 

досудове розслідування закінчено у 1 532 правопорушеннях, у яких про підозру 

повідомлено 857 особам; до суду з обвинувальними актами направлено 581 кримінальне 

правопорушення, 9 підозрюваним обрано запобіжний захід - тримання під вартою.  

З метою забезпечення належного рівня законності при проведенні досудового 

розслідування в кримінальних провадженнях щодо злочинів, учинених неповнолітніми, 

необхідно неухильно дотримуватися вимог ст. 484 КПК України про те, що кримінальне 

провадження щодо неповнолітніх, а також декількох осіб, хоча б одна з них є 

неповнолітньою, здійснюється слідчим, який спеціально уповноважений керівником 

органу досудових розслідувань щодо неповнолітніх. За цим напрямом роботи 

продовжувати закріплювати найбільше досвідчених слідчих із стажем роботи не менше 

трьох років, а також передбачити їх замінність у разі відряджень, хвороб, навчання та 

інших обставин. Виключити факти розслідування в зазначених провадженнях не 

уповноваженими на це слідчими, а до винних у цьому керівників, уживати суворих 

заходів дисциплінарного впливу.  

Упродовж 12 місяців 2015 року Головним слідчим управлінням вжито ряд 

управлінських та практичних заходів з метою забезпечення належної організації 

досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх.  

Так, Головним слідчим управлінням спільно з працівниками колішнього УКМСД 

МВС з 16 березня 2015 по 29 травня 2015 року відповідно до Плану дій Ради Європи на 

2011-2014 роки в Україні реалізовано проект «Зміцнення та захист прав дітей в Україні», 

на базі УМВС, ГУМВС областей проведено тренінги із працівниками кримінальної міліції 

у справах дітей та слідчими органів внутрішніх справ. 

Крім того, в ГСУ розглянуто лист Генеральної прокуратури України про 

неналежну організацію працівниками правоохоронних органів діяльності щодо 

попередження злочинності серед неповнолітніх, виявлення, запобігання та припинення 

кримінальних і адміністративних правопорушень у підлітковому середовищі, 

забезпечення громадського порядку. 

Зокрема, у листі звернуто увагу на те, що поза увагою органів внутрішніх справ 

залишилась діяльність спільнот «Національний спротив» та «Вісник нації», які створені 

через мережу Інтернет та в яких відкрито пропагується екстремістський сценарій впливу 
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на органи державної влади України,     створюються    записи із   закликами   до   вчинення        

насильства,  

расистською пропагандою і демонструванням зневажливого ставлення до людської 

особистості. 

10.06.2015 до колишніх Головних управлінь, Управлінь МВС України в областях 

та в м. Києві направлено листи про неухильне дотримання працівниками підпорядкованих 

слідчих підрозділів вимог чинного законодавства у разі  виявлення вказаних кримінальних 

правопорушень та дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення 

досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх                                    

(лист № 13/3/1-12328).   

З метою усунення виявлених недоліків, активізації роботи за цим напрямом 

службової діяльності та забезпечення додержання законності під час здійснення 

досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх, 

необхідно: 

 

       1.  ГСУ НП: 

1.1. Працівникам ГСУ НП України під час перебування у службових відрядженнях 

в слідчих апаратах перевіряти дотримання слідчими вимог чинного законодавства у 

кримінільних провадженнях щодо неповнолітніх, надавати співробітникам на місцях 

необхідну практичну та методичну допомогу. 

1.2. Продовжити щомісячний моніторинг ЄРДР щодо кількості кримінальних 

проваджень, які відкрито за фактами учинення дітьми кримінальних правопорушень. 

 

2. Заступникам ГУНП – начальникам слідчих управлінь (відділу): 

2.1 Посилити персональну відповідальність керівників слідчих підрозділів за 

кінцеві результати роботи у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх, щомісячно, 

за окремими графіками, заслуховувати в ГУНП із залученням слідчих та оперативних 

підрозділів, стан розслідування кримінальних проваджень вказаної категорії. Надавати 

принципову оцінку роботі членів слідчо-оперативних груп створених в таких 

провадженнях. 

2.2 Зобов’язати керівників підпорядкованих слідчих підрозділів посилити 

вимогливість до якості матеріалів на підставі яких до ЄРДР вносяться відомості про 

кримінальні правопорушення учиненні неповнолітніми.  

2.3 Заслухати в лютому на спільних нарадах за участю слідчих та оперативних 

підрозділів стан розслідування кримінальних проваджень, зареєстрованих за фактами 

безвісне зникнення неповнолітніх. Ужити заходів до їх належного розслідування та 

дієвого оперативного супроводження. Доповісти ГСУ до 28.02.2016. 

2.5 Затримання неповнолітнього та його тримання під вартою застосовувати лише у 

разі, якщо він підозрюється в учиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, за умов, що 

застосування іншого запобіжного заходу не гарантує запобіганням ризикам, зазначених у 

ст. 177 КПК України. 

2.6 Організовувати щоквартально аналіз стану дотримання законності при 

вирішенні питання про обрання неповнолітінім запобіжного заходу у вигляді взяття під 

варту. У разі встановлення фактів безпідставного затримання, арештів дітей, проводити 

службові перевірки та до винних вживати заходи дисциплінарного реагування. 

2.7 Забезпечити безумовне виконання керівниками слідчих підрозділів вимог ч. 2 

ст. 484 КПК України, якою передбачено, що кримінальне провадження щодо 

неповнолітньої особи, у тому числі, якщо кримінальне провадження здійснюється щодо 

декількох осіб, хоча б одна особа з яких є неповнолітньою, здійснюється слідчим, який 

спеціально уповноважений керівником органу досудового розслідування на здійснення 
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досудових розслідувань щодо неповнолітніх. За всіма фактами допущених прорахунків 

проводити перевірки, до винних службових осіб уживати заходів дисциплінарного 

впливу. Копію наказів направити до ГСУ. 

2.8 Щоквартально проводити навчання із слідчими, які здійснюють досудове 

розслідування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх, обговорювати недоліки 

слідства в конкретних провадженнях, передові методики розслідування окремих видів 

злочинів та практичні зайняття з криміналістики з використанням позитивного досвіду, 

нової техніки та методики проведення окремих слідчих дій, тощо.  

2.9 У кожному конкретному випадку дотримуватись розумних строків 

кримінального провадження стосовно неповнолітніх, з’ясовувати причини тривалого 

розслідування, при встановлені фактів порушення розумних строків винних притягувати 

до дисциплінарної відповідальності, а у провадженнях надавати вказівки та контролювати 

хід розслідування до прийняття в них остаточних рішень. 

2.10 Ужити ефективних заходів щодо виявлення дорослих осіб, які втягують дітей 

до вчинення протиправних дій, своєчасно вживати заходів щодо притягнення таких осіб до 

відповідальності, ізолювання їх від неповнолітніх, відповідно до чинного законодавства. 

2.11 Забезпечити у кожному кримінальному провадженні про кримінальні 

правопорушення скоєнні неповнолітніми або щодо них, винесення слідчими постанов у 

порядку ст. 110 КПК для вжиття відповідних заходів реагування та усунення причин та 

умов, які сприяли вчиненню кримінального правопорушення. 

2.13 Організовувати висвітлення у засобах масової інформації причин та умов, які 

сприяли вчиненню злочинів цієї категорії; 

2.14 Забезпечити належне ведення нарядів за цією лінією роботи в організаційно-

методичних відділах. З цією метою запровадити працівникам ОМВ здійснення 

щотижневого моніторингу ЄРДР про кількість кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх.  

2.18 Проаналізувати причини значного відсотку кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх, у яких прийнято рішення про закриття на підставі п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 284 КПК 

України. Відповідні аналізи, із заходами ужитими до виправлення становища надати ГСУ 

до 28.02.2015. 

1.9 Щопівріччя аналізувати роботу про розслідування кримінальних проваджень 

про правопорушення, учинені за участю і відносно дітей та узагальнену інформацію до 10 

числа наступного місяця направляти до ГСУ.  

 

 

Старший слідчий ОВС  

ГСУ НП України 

підполковник поліції                                                                Р.Л. Леміш 

 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник начальника управління 

ГСУ НП України 

майор  поліції                                                                               М.С. Цуцкірідзе 
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