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Лекція№4 

Тема:Загальні положення досудового розслідування. 

1.Початок досудового розслідування з моменту внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань  

(рекомендовано переглянути відео за посиланням - https://youtu.be/wqFu8RfkQz8, 

https://youtu.be/qB4RFOyTGTk). 

2.Відомості, що заносяться до єдиного реєстру досудових розслідувань (рекомендовано переглянути 

відео за посиланням - https://youtu.be/ZAhloRLTOos ). 

3. Строки досудового розслідування. 

4. Слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі(розшукові дії) (рекомендовано переглянути відео за 

посиланням - https://youtu.be/Gs8L5fp2QE4, https://youtu.be/xILe--JUap8, 

https://youtu.be/4cBWfcXPfGQ). 

Самостійна робота 

1. Підслідність досудового розслідування органам внутрішніх справ,органам безпеки, органам, що 

здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органам державного бюро 

розслідування. 

2. Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді. 

3. Втручання у приватне спілкування та інші негласні слідчі (розшукові) дії. (Кримінальний 

процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012р. // Розділ 3, Глава 19 КПК; Розділ 3, Глава 21 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text 
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діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України" 
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5. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, 

затверджене наказом Офісу Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#n11  

6. Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туман К82 та ін.; за ред. В. 

Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. - X. : Пр; 2013.-824 с. 

1.Початок досудового розслідування з моменту внесення до єдиного реєстру досудових 

розслідувань. 

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. З Кримінального процесуального кодексу 

України  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/conv#n2035  (далі - КПК України) досудовим 

розслідуванням визнається стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення 

відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і 

закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання 

про звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

Одним із суб'єктів, які реалізують завдання кримінального судочинства, є слідчий, котрий у 

своїй професійній діяльності застосовує положення кримінального процесуального законодавства. 

Слідчий - службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює 

контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу 

Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього 

контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, 

передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень (п. 

17 ч. 1 ст. З КПК України). 

Досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних 

проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим КПК України (ч.1 ст.215 КПК України). 

https://youtu.be/wqFu8RfkQz8
https://youtu.be/ZAhloRLTOos
https://youtu.be/xILe--JUap8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/page
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17/paran9#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17/paran9#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#n11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran389#n389
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran389#n389
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran389#n389
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Ключовим суб'єктом з боку обвинувачення також є прокурор. Згідно з п. 15 ч. 1 ст. З КПК 

України прокурором визнається особа, яка обіймає посаду, передбачену ст. 15 Закону України «Про 

прокуратуру», та діє у межах своїх повноважень. 

Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення 

про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого 

джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний 

внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та 

через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру 

досудових розслідувань ч. 1 ст. 214 КПК України. 

Слідчий, прокурор здійснюють свої повноваження відповідно до вимог КПК України, 

починаючи з моменту надходження інформації про кримінальне правопорушення від заявника до 

правоохоронного органу, що фактично і є передумовою для початку досудового розслідування. Ця 

інформація подається у вигляді заяви чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення як 

в усній формі (викладена фізичною особою і оформлена в письмовій формі посадовою особою), так і 

письмово (надіслана поштою або передана фізичною особою до відповідного органу, установи 

особисто). 

Якщо особа безпосередньо звертається до слідчого, прокурора або іншої службової особи, 

уповноваженої на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, - 

приймається заява про вчинене кримінальне правопорушення або складається протокол прийняття 

усної заяви про вчинення кримінального правопорушення. 

Із заявою чи повідомленням може звернутися як заявник, так і потерпілий. Заявником є 

фізична або юридична особа, яка звернулася із заявою або повідомленням про кримінальне 

правопорушення до органу державної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування, і не 

є потерпілим (ст. 60 КПК України). 

Потерпілим, згідно з ч. 1 ст. 55 КПК України, є фізична особа, якій кримінальним 

правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій 

кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. 

Права та обов'язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення 

щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її як потерпілого. Потерпілому 

вручається пам'ятка про його процесуальні права та обов'язки особою, яка прийняла заяву про 

вчинення кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 55 КПК України). Другий екземпляр пам'ятки 

долучається до матеріалів досудового розслідування із відповідною відміткою про її вручення 

потерпілому. 

Потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням 

завдана шкода і у зв’язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про 

залучення її до провадження як потерпілого (ч. 3 ст. 55 КПК України). 

У відповідності до ч. 2 ст. 60 КПК України заявник має право: 

 отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і 

реєстрацію; 

 отримувати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань; 

 подавати на підтвердження своєї заяви речі і документи; 

 отримати інформацію про закінчення досудового розслідування. 

Внесення відомостей до ЄРДР визначає момент початку досудового розслідування. 

ЄРДР - це створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, відповідно 

до якої здійснюються збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних, які 

використовуються для формування звітності та надання інформації про відомості, внесені до 

Реєстру. 

ЄРДР утворено та ведеться відповідно до вимог КПК України, Положення про Єдиний реєстр 

досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Офісу 

Генерального прокурора від 30.06.20120 №298 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#n11 . 

Реєстрація кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили, здійснюється слідчим того 

органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального 

правопорушення (ст. 218 КПК України). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran389#n389
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran389#n389
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/page
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/page
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2035#n2035
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran860#n860
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran801#n801
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran801#n801
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran801#n801
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran860#n860
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#n11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2070#n2070
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У разі виникнення процесуальної необхідності (обрання запобіжного заходу, видання дозволу 

на проведення негласних слідчих (розшукових) дій тощо) відомості з ЄРДР надаються у вигляді 

витягу з Реєстру. Витяг з ЄРДР - це документ про внесення певних відомостей про кримінальне 

правопорушення до ЄРДР або про відсутність таких у ЄРДР, отриманих за параметрами пошуку. 

Витяги надаються на спеціальних бланках та засвідчуються підписом уповноваженої особи. 

Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до Реєстру або без такого 

внесення не допускається і тягне за собою передбачену законом юридичну відповідальність (ч. 3 ст. 

214 КПК України). З огляду на те, що жодних відомостей про відповідальність за невнесення, 

несвоєчасне внесення відомостей до ЄРДР, а також про проведення будь-яких процесуальних дій до 

його внесення у кримінальному, адміністративному законодавстві немає, вважається, що дієвим 

заходом в такому випадку буде притягнення винної особи до дисциплінарної відповідальності.  

Єдиною слідчою дією, яку КПК України дозволяє проводити у невідкладних випадках до 

моменту внесення відомостей до ЄРДР, є огляд місця події (ч. 3 ст. 214 КПК України). Під 

невідкладними випадками розуміється ситуація, за якої зволікання з проведенням огляду місця події 

може призвести до втрати матеріальних слідів кримінального правопорушення, знарядь та засобів 

його вчинення, втрати інформації про осіб, що його вчинили. 

Законом передбачено обов'язок слідчого, прокурора, іншої службової особи, уповноваженої 

на прийняття заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, прийняти і зареєструвати їх. 

Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не 

допускається (ч. 4 ст. 214 КПК України). 

2. Відомості, що заносяться до єдиного реєстру досудових розслідувань. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#n11  

До Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про: 

1. дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або 

виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення; 

2. прізвище, ім'я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; 

3. інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення; 

4. короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; 

5. попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті 

(частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 

6. прізвище, ім'я, по батькові та посада службової особи, яка внесла відомості до реєстру, 

а також слідчого, прокурора, який вніс відомості до реєстру та/або розпочав досудове розслідування; 

7. інші обставини, передбачені положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань 

(ч. 5 ст. 214 КПК України). 

У ЄРДР автоматично фіксується дата внесення інформації та присвоюється номер 

кримінального провадження. 

Отримавши відповідні матеріали, слідчий невідкладно у повідомленні про початок досудового 

розслідування доводить про це до відома прокурора, зазначаючи підставу початку провадження та 

інші відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, а також направляє повідомлення заявнику та 

потерпілому про початок досудового розслідування, у відповідності до вимог ст. 111 КПК України. 

Факти скерування кримінального провадження до іншого органу досудового розслідування та 

отримання його останнім підтверджуються слідчим відповідного правоохоронного органу шляхом 

внесення до ЄРДР відомостей про рух кримінального провадження. 

Досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під 

юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 218 КПК 

України) 

До Реєстру вносяться інші відомості, передбачені первинними обліковими документами, та 

результати судового провадження. Внесення відомостей здійснюється шляхом занесення 

реєстратором   інформації до Реєстру та вибору даних у довідниках для заповнення документів 

первинного обліку про:   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2036#n2036
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2036#n2036
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2036#n2036
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2036#n2036
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#n11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2036#n2036
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2036#n2036
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1281#n1281
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2070#n2070
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2070#n2070
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–  кримінальне правопорушення; 

–  наслідки досудового розслідування кримінального правопорушення; 

–  заподіяні збитки, результати їх відшкодування та вилучення предметів злочинної діяльності; 

–  особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та яка підозрюється у їх вчиненні; 

–  рух кримінального провадження. 

Після внесення відомостей до Реєстру реєстратором проводиться накладення електронного 

цифрового підпису. Використання електронного підпису здійснюється відповідно до Закону України 

«Про електронний цифровий підпис». Установлені форми документів первинного обліку, довідників 

є єдиними для реєстраторів усіх правоохоронних органів. Унесення змін та доповнень до них 

здійснюється Держателем Реєстру. 

Облік кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили, проводиться за територіальним 

принципом його вчинення (юрисдикцією місця вчинення кримінального правопорушення) або за 

визначенням прокурора відповідного рівня згідно з вимогами ст. 218 КПК України. Порядок обміну 

інформацією, що міститься в Реєстрі та базах даних  органів внутрішніх справ, і використання її у 

службовій діяльності визначається спільним наказом Генеральної прокуратури України та 

Міністерства внутрішніх справ України. 

Порядок передачі, обліку та використання даних про результати судового провадження 

врегульовується спільним наказом Генеральної прокуратури України та Державної судової 

адміністрації України з урахуванням вимог законодавства про доступ до судових рішень. 

Унесення відомостей до Реєстру здійснюється з дотриманням таких строків (про): 

1)заяву, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення – у термін, визначений ч. 1 ст. 

214 КПК України; 

2)дату складання повідомлення про підозру, дату і час вручення повідомлення про підозру, 

зміну раніше повідомленої підозри – невідкладно; 

3)передачу матеріалів та відомостей (ч.5 ст. 36, ч. 7 ст. 214, ст. 216,  ч. 4  ст. 218 КПК України), 

зупинення та відновлення досудового розслідування  (ч.4 ст. 280, ч. 2 ст. 281, ч. 3 ст. 282 КПК), 

об’єднання, виділення матеріалів досудового розслідування (ст. 217 КПК), закінчення досудового 

розслідування (ч. 3 ст. 283 КПК) – протягом 24 годин з моменту прийняття процесуальних рішень; 

4) продовження строків розслідування (ст.ст. 219, 294, 296 КПК) – протягом 24 годин з моменту 

задоволення прокурором клопотання з цих питань; 

5) оголошення розшуку (ст. 281 КПК) – протягом 24 годин з моменту винесення прокурором 

або слідчим відповідної постанови;  

6) вжиті заходи забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК), відкриття матеріалів 

досудового розслідування іншій стороні (ст. 290 КПК) – протягом 24 годин з моменту вчинення 

процесуальної дії; 

7) повернення судом кримінального провадження, обвинувального акту, клопотання про 

звільнення від кримінальної відповідальності, клопотання про застосування примусових заходів 

виховного або медичного характеру у порядку ч. 3  ст. 314, ч. 4 ст. 288, ч. 2 ст. 407 КПК – упродовж 

24 годин з моменту надходження з суду матеріалів до прокурора; 

8) інші відомості, передбачені первинними обліковими документами, – упродовж 24 годин з 

моменту прийняття процесуального рішення. 

Відомості з Реєстру надаються у вигляді витягу в порядку, встановленому Кримінальним 

процесуальним кодексом України. Витяг з Реєстру – це документ про внесення певних відомостей 

про кримінальне правопорушення до Реєстру або про відсутність таких у Реєстрі, отриманих за 

параметрами пошуку, визначеними в пункті 4.3 цього розділу. 

Доступ до внесених у Реєстр відомостей щодо кримінальних правопорушень проти статевої 

свободи та статевої недоторканості особи, про хабарництво, збут наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи 

сильнодіючих лікарських засобів відкривається з моменту оголошення підозри особі або прийняття 

рішення про закриття без оголошення підозри особі. Винятком з цього правила є слідчий та 

прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, керівник слідчого підрозділу та керівник 

прокуратури, які відповідно проводять досудове розслідування та здійснюють контроль і нагляд у 

цьому кримінальному провадженні. 
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3. Строки досудового розслідування. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/conv#n2078  

Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту 

внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. 

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне 

правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру 

становить: 

1. шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 

2. дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або 

середньої тяжкості; 

3. вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо 

тяжкого злочину. 

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 

1. протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 

кримінального проступку; 

2. протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.  

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, 

передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового 

розслідування не може перевищувати: 

1. двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального 

проступку; 

2. шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або 

середньої тяжкості; 

3. дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або 

особливо тяжкого злочину. 

Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення 

постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами 

досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 

КПК України, не включається у строки досудового розслідування. 

Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її 

скасування слідчим суддею включається у строки досудового розслідування. Загальний строк 

досудового розслідування при об’єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому ст. 

217 КПК України, визначається: 

1. у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання 

меншого строку більшим; 

2. у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу, - шляхом додавання строків 

досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків 

досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового 

розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї 

статті. 

Обрахований загальний строк досудового розслідування в об’єднаному кримінальному 

провадженні визначається прокурором, зазначеним у ч. 4 ст. 295 КПК України, про що ним 

виноситься відповідна постанова. У разі необхідності одночасно з обрахуванням загального строку в 

об’єднаному кримінальному провадженні може бути вирішено питання його продовження. 

Продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення здійснюється 

за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час 

проведення цього досудового розслідування. 

Копія клопотання вручається слідчим або прокурором, що здійснює нагляд за додержанням 

законів під час проведення цього досудового розслідування, підозрюваному та його захиснику не 

пізніше ніж за п’ять днів до дня подання клопотання прокурору, що уповноважений на розгляд 

питання про продовження строку досудового розслідування. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/conv#n2078
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2078#n2078
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2631#n2631
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2593#n2593
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2593#n2593
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2063#n2063
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2063#n2063
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2639#n2639
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Підозрюваний, його захисник мають право до подання клопотання про продовження строку 

досудового розслідування подати слідчому або прокурору, який ініціює це питання, письмові 

заперечення, які обов’язково долучаються до клопотання і разом з ним подаються прокурору, 

уповноваженому на його розгляд. 

Прокурор, уповноважений розглядати питання продовження строку досудового 

розслідування, зобов’язаний розглянути клопотання не пізніше трьох днів з дня його отримання, але 

в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування. 

Рішення прокурора про продовження строку досудового розслідування або про відмову у 

такому продовженні приймається у формі постанови (ст. 295 КПК України). 

Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі 

про підозру неможливо закінчити у строк, такий строк може бути неодноразово продовжений 

слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, 

встановлений п.п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України 

4.Слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі(розшукові дії) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/conv#n2096  

Досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних 

проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому КПК. 

Досудове слідство - форма досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування злочинів 

(п. 6 ч. 1 ст. 3 КПК). 

Відповідно до ст. 11 КК злочином визнається суспільно небезпечне винне діяння (дія або 

бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину. 

Досудове розслідування злочинів здійснюється згідно із загальними правилами такого 

розслідування, зокрема, положеннями глав 20-24 КПК України. Основними суб'єктами здійснення 

кримінального провадження виступають слідчий та прокурор, які наділені за КПК відповідними 

повноваженнями, закріпленими у статтях 40 та 36 відповідно. 

Під час досудового розслідування злочинів більшість слідчих (розшукових) і негласних слідчих 

(розшукових) дій проводяться особисто слідчим або ж за його ініціативою. Хоча п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК 

передбачено повноваження прокурора в необхідних випадках особисто проводити слідчі (розшукові) 

та процесуальні дії в порядку, передбаченому КПК. 

Слідчий та прокурор наділені правом надання доручень співробітникам оперативних підрозділів 

на проведення слідчих (розшукових) дій. У частині 2 ст. 41 КПК визначено порядок виконання 

доручень слідчого співробітником оперативного підрозділу. Зокрема, останній набуває повноважень 

слідчого з метою реалізації визначених у дорученні заходів. 

Відповідно до ч. 3 ст. 38 КПК при досудовому розслідуванні кримінальних проступків 

повноваження слідчого можуть здійснюватись співробітниками інших підрозділів органів 

внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового 

законодавства. Досудове розслідування кримінальних проступків здійснюється згідно із загальними 

правилами досудового розслідування, передбаченими КПК, зокрема положеннями гл. 25 

«Особливості досудового розслідування кримінальних проступків» (стаття 298-302 КПК). 

Основною відмінністю кримінального провадження за злочинах та кримінальних проступках є 

форма його здійснення - досудове слідство чи дізнання відповідно. 

Слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже 

отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Порядок проведення слідчих дій 

закріплено Кримінальним процесуальним кодексом України (глави 20, 21 Розділу ІІІ), Податковим 

кодексом України (Розділ XVIII2), Законами України «Про міліцію», «Про Службу безпеки 

України», «Про оперативно-розшукову діяльність», Інструкцією про організацію проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні та 

іншими нормативно-правовими актами. Найважливіші обмеження на діяльність органів, 

уповноважених на проведення слідчих дій, накладає Конституція України (статті 29-32). 

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що 

вказують на можливість досягнення її мети. 

Слідчі дії проводяться слідчими органів досудового розслідування (це підрозділи органів 

внутрішніх справ; органів безпеки; органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2639#n2639
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2078#n2078
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/conv#n2096
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законодавства; органів державного бюро розслідувань). У слідчих діях також приймають участь 

прокурор, слідчий суддя, підозрюваний, обвинувачений, захисник, потерпілий — у межах їх прав і 

повноважень, визначених КПК. 

Слідчі дії фіксуються протоколом, фото-, відеозйомкою, та в інший спосіб. 

Існує декілька класифікацій слідчих дій — як вироблених наукою кримінального процесу 

(доктринальних), так і передбачених законом (легальних). 

Залежно від джерел отриманої інформації слідчі дії поділяються на: 

а) спрямовані на отримання інформації від людей (допит, пред'явлення для впізнання та деякі інші); 

б) спрямовані на отримання інформації від матеріальних об'єктів (огляд, обшук, експертиза та 

подібні); 

в) спрямовані на отримання інформації як від матеріальних об'єктів, так і від людей (слідчий 

експеримент). 

За особливостями процесуальної форми провадження слідчі дії можуть бути поділені на такі, які 

провадяться: 

1) за постановою слідчого, прокурора або без неї (допит); 

2) з санкції слідчого судді (обшук житла) і без такої; 

3) за участю двох незаінтересованих осіб (понятих) (пред'явлення особи, трупа чи речі для впізнання) 

і без них; 

4) з обов'язковою участю фахівця (допит малолітнього) і без його участі або за його участю на розсуд 

слідчого; 

5) особою однієї статі з іншими учасниками (освідування) та будь-якими особами, що провадять 

розслідування в передбаченому порядку. 

Слідчі дії за послідовністю проведення можуть бути поділені на: 

А) Первинні і повторні. Наприклад, первинна і повторна експертиза. Повторну експертизу проводять 

у разі необґрунтованості висновку експерта, якщо є сумніви у його правильності. 

Б) Невідкладні та інші. Огляд місцевості (місця події), наприклад, завжди має характер невідкладної 

слідчої дії, а слідчий експеримент, навпаки, проводиться в певний, визначений слідчим час, або ж не 

проводиться взагалі. Невідкладність проведення певної слідчої дії може виявитися не тільки на початку 

розслідування, а й у ході подальшого його провадження. Наприклад, достатні підстави для проведення 

обшуку на квартирі знайомої обвинуваченого виникли лише після допиту одного з співучасників 

злочину; 

В) Основні та додаткові. Наприклад, після відтворення обстановки й обставин події злочину може 

виникнути потреба в проведенні додаткового допиту потерпілого, обвинуваченого чи проведенні 

додаткової експертизи. 

КПК розподіляє усі слідчі дії на: 

 гласні 

 негласні  

 пов'язані з втручанням у приватне спілкування особи 

 інші. 

Гласні слідчі дії 

 Допит 

 Докладніше у статті Допит 

 Допит свідка 

 Допит потерпілого 

 Допит підозрюваного 

 Допит обвинуваченого. 

Окремі види допиту проводяться з особливостями, передбаченими КПК: 

 Допит малолітньої особи 

 Допит неповнолітньої особи 

 Пред'явлення для впізнання 

 Пред'явлення особи для впізнання 

 Пред'явлення речей для впізнання 

 Пред'явлення трупа для впізнання 
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 Обшук 

 Огляд 

 Огляд місцевості 

 Огляд приміщення 

 Огляд речей 

 Огляд документів 

 Огляд трупа  

 Огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією 

 Слідчий експеримент 

 Освідування особи 

 Освідування підозрюваного 

 Освідування свідка 

 Освідування потерпілого. 

 Призначення експертизи 

Негласні слідчі (розшукові) дії. Негласні слідчі (розшукові) дії — це різновид слідчих (розшукових) дій, 

відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, 

передбачених КПК. 

     Втручання у приватне спілкування. Різновидами втручання в приватне спілкування є: 

 аудіо-, відеоконтроль особи; 

 арешт, огляд і виїмка кореспонденції; 

 зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; 

 зняття інформації з електронних інформаційних систем. 

    Негласні слідчі (розшукові) дії https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/conv#n2293  - це 

різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають 

розголошенню, за винятком випадків, передбачених КПК. Досудове розслідування кримінальних 

правопорушень за КПК здійснюється шляхом провадження гласних і негласних слідчих 

(розшукових) дій, спрямованих на пошук та фіксацію фактичних даних, що підлягають 

використанню у доказуванні на досудових та судових стадіях кримінального провадження. 

Підставами для проведення конкретної негласної слідчої (розшукової) дії є наявність відомостей, які 

потребують перевірки, про вчинений злочин та особу, яка його вчинила, з метою їх підтвердження 

або спростування, за умови, що в інший спосіб, крім проведення негласної слідчої (роз- шукової) дії, 

отримати інформацію неможливо.  

   Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення 

слідчої (розшукової) дії осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. 

Перед проведенням слідчої (розшукової) дії особам, які беруть у ній участь, роз 'яснюються їх права і 

обов 'язки, передбачені КПК, а також відповідальність, встановлена законом. 

     Проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час (з 22 до 6 години) не допускається, за 

винятком невідкладних випадків, коли затримка в їх проведенні може призвести до втрати слідів 

кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного.  Уразі отримання під час проведення слідчої 

(розшукової) дії доказів, які можуть вказувати на невинуватість особи у вчиненні кримінального 

правопорушення, слідчий, прокурор зобов'язаний провести відповідну слідчу (розшукову) дію в 

повному обсязі, долучити складені процесуальні документи до матеріалів досудового розслідування 

та надати їх суду у випадку звернення з обвинувальним актом, клопотанням про застосування 

примусових заходів медичного чи виховного характеру або клопотанням про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності. 

  Слідча (розшукова) дія, що здійснюється за клопотанням сторони захисту, потерпілого, 

проводиться за участю особи, яка її ініціювала, та (або) її захисника чи представника, крім випадків, 

коли через специфіку слідчої (розшукової) дії це неможливо або така особа письмово відмовилася 

від участі в ній. Під час проведення такої слідчої (розшукової) дії присутні особи, що її ініціювали, 

мають право ставити питання, висловлювати свої пропозиції, зауваження та заперечення щодо 

порядку проведення відповідної слідчої (розшукової) дії, які заносяться до протоколу. 

     Слідчий, прокурор зобов 'язаний запросити не менше двох незаінтересованих осіб (понятих) для 

пред 'явлення особи, трупа чи речі для впізнання, огляду трупа, в тому числі пов 'язаного з 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/conv#n2293
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ексгумацією, слідчого експерименту, освідування особи. Винятками є випадки застосування 

безперервного відеозапису ходу проведення відповідної слідчої (розшукової) дії. Поняті можуть бути 

запрошені для участі в інших процесуальних діях, якщо слідчий, прокурор вважатиме це за доцільне. 

  Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов 'язковою 

участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної 

слідчої (розшукової) дії. Понятими не можуть бути потерпілий, родичі підозрюваного, 

обвинуваченого і потерпілого, працівники правоохоронних органів, а також особи, заінтересовані в 

результатах кримінального провадження. 

      Зазначені особи можуть бути допитані під час судового розгляду як свідки проведення 

відповідної слідчої (розшукової) дії. Слідчі (розшукові) дії не можуть проводитися після закінчення 

строків досудового розслідування, крім їх проведення за дорученням суду у випадках, передбачених 

КПК. Будь-які слідчі (розшукові) або негласні слідчі (розшукові) дії, проведені з порушенням цього 

правила, є недійсними, а встановлені внаслідок них докази - недопустимими.   

 

 


