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АНОТАЦІЯ 

Бабаєва О. В. Підготовче провадження у системі стадій кримінального процесу 

України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність». – Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2019. 

 

У дисертації отримано нові результати у вигляді наукових висновків щодо 

характеристики підготовчого провадження, його правової природи та 

функціонального призначення, місця в системі кримінального провадження, а також 

формулювання науково обґрунтованих пропозицій, спрямованих на удосконалення 

його нормативної регламентації та правозастосовної практики.  

В процесі дослідження охарактеризовано ґенезу нормативного регулювання 

стадії підготовчого провадження, а також ступінь теоретичної розробки цієї 

проблематики; з’ясовано сутність підготовчого провадження та корелятивні зв’язки 

з іншими стадіями кримінального процесу; встановлено завдання та функції 

підготовчого провадження в системі кримінального провадження; обґрунтовано 

періодизацію підготовчого провадження; охарактеризовано загальний порядок 

підготовчого провадження та його диференційовані порядки: на підставі угод; зі 

звільненням особи від кримінальної відповідальності; у спрощеному провадженні 

щодо кримінальних проступків; у спеціальному судовому провадженні (inabsentia); 

в  суді присяжних. 

У роботі формулюється наукова новизна отриманих результатів, яка полягає в 

тому, що дисертація є однією із перших у вітчизняній кримінальній процесуальній 

науці кваліфікаційною науковою працею, у якій комплексно досліджено підготовче 

провадження в системі стадій кримінального процесу, сформульовано висновки 

концептуального характеру, спрямовані на оптимізацію його процесуальної форми 

та правозастосовної діяльності. 

У дисертації визначено місце підготовчого провадження у системі стадій 



 

 

3 

кримінального процесу, з’ясовано його правову природу як самостійної стадії 

кримінального провадження, що характеризується конкретними завданнями, 

особливим колом учасників процесуальної діяльності, специфікою процесуальних 

засобів, а також підсумковими  рішеннями.Зроблено висновок про те, що в системі 

кримінального провадження підготовче провадження є його неминучою частиною 

(за винятком випадків закриття кримінального провадження під час досудового 

розслідування), адже скерування прокурором підсумкового процесуального акту 

досудового розслідування до суду ініціює відкриття підготовчого провадження, без 

якого судове провадження у першій інстанції здійснюватися не може. За загальним 

порядком, при направленні  прокурором обвинувального акту до суду підготовче 

провадження займає проміжне місце між досудовим розслідуванням та судовим 

розглядом, а рішення суду в цій стадії визначають подальший хід кримінального 

провадження і за наявності встановлених підстав його трансформацію в наступну 

стадію судового розгляду. В цьому знаходить прояв логіко-функціональна 

послідовність стадій кримінального провадження на даному його етапі.  

Як стадія юридичного процесу, що притаманна всім видам судочинства, 

підготовче провадження покликано забезпечити взаємозв’язок судового розгляду з 

досудовою процесуальною діяльністю, усунути перешкоди й створити умови для 

його проведення, а також надати сторонам можливість врегулювати правовий 

конфлікт до початку судового розгляду. 

Зазначено, що метою підготовчого провадження в сучасному кримінальному 

процесі є з’ясування судом можливості врегулювання кримінально-правового 

конфлікту до судового розгляду або забезпечення своєчасного і безперешкодного 

судового розгляду.Завдання підготовчого провадження зумовлюються вказаною 

метою і визначаються залежно від процесуального акта прокурора, що ініціює 

судове провадження і відіграє значення кримінального позову: при надходженні до 

суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного чи виховного характеру завданням цієї стадії є встановлення підстав для 

призначення судового розгляду та здійснення його підготовки; при надходженні до 

суду обвинувального акта разом із угодою, клопотання про звільнення особи від 
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кримінальної відповідальності завдання полягає у встановленні підстав для 

вирішення кримінально-правового конфлікту в даній стадії кримінального 

провадження. 

Констатовано, що концептуальною відмінністю чинної нормативної моделі 

підготовчого провадження від її попередників є відсутність судового контролю 

серед завдань цієї стадії, адже перевірка відповідності вимогам закону 

процесуальних актів, що надійшли до суду від прокурора, цілком охоплюється 

завданням встановлення підстав для подальшої процесуальної діяльності суду (яка в 

загальному порядку здійснюється з метою підготовки судового розгляду, а в 

диференційованих порядках обмежується підготовчим провадженням). 

Доктринальні розробки автора дозволили виявити особливості реалізації 

загальних засад кримінального провадження на стадії підготовчого провадження, 

передусім таких як: законність, презумпція невинуватості, забезпечення права на 

захист, доступу до правосуддя, змагальності та ін. Доведено, що встановлення 

законодавцем можливості вирішення кримінального провадження по суті на цій 

стадії зумовлено дією засади розумних строків, яка передбачає прискорення 

кримінального провадження за рахунок відмови від звичайних процедур проведення 

повного судового розгляду на користь спрощення процесуальної форми. 

На основі аналізу законодавства та практики його застосування у структурі 

підготовчого провадження виділено наступні частини (етапи): 1) початковий етап – 

передує підготовчому судовому засіданню та покликаний створити організаційні та 

процесуальні передумови для його проведення. Ця частина включає такі основні 

елементи: отримання та реєстрація матеріалів кримінального провадження у 

автоматизованій системі документообігу суду та визначення судді, до якого вони 

надійдуть, призначення суддею дати підготовчого засідання та виклик учасників; 2) 

основний етап, що полягає у проведенні підготовчого судового засідання. Цей етап 

займає центральне місце у структурі підготовчого провадження, адже у найбільшій 

мірі розкриває зміст правовідносин, що визначають сутність цієї стадії; 3) 

заключний етап – полягає у прийнятті за підсумками підготовчого судового 

засідання резолютивного рішення, а також, залежно від різновиду підготовчого 
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провадження, вчинення інших дій, пов’язаних із особливостями його процесуальної 

форми (наприклад, за загального порядку підготовчого провадження вони 

полягають у формуванні матеріалів кримінального провадження (кримінальної 

справи) та наданні сторонам можливості ознайомитися із ними).  

Проаналізовано загальний та особливі порядки підготовчого провадження, такі 

як: кримінальне провадження на підставі угод, провадження щодо звільнення особи 

від кримінальної відповідальності та спрощене судове провадження.  

В ході дослідження виявлено низку прогалин та колізій правового 

регулювання, які перешкоджають ефективному вирішенню завдань кримінального 

провадження. З метою удосконалення законодавчої регламентації стадії 

підготовчого провадження сформульовано пропозиції, зокрема: 1) диференціювати 

вимогу обов’язкової участі учасників підготовчого судового засідання залежно від 

загального чи диференційованого його порядку (крім прокурора, участь якого 

завжди має бути обов’язковою); 2) унормувати строк проведення підготовчого 

засідання протягом 20 днів з моменту надходження до суду обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, який у 

виняткових випадках може бути продовжено не більше ніж на 10 днів за 

клопотанням сторін або з ініціативи суду; 3) унормувати порядок вирішення в 

підготовчому провадженні питання щодо запобіжного заходу; 4) виключити із статті 

303 КПК частини 2 та 3 щодо розгляду скарг у підготовчому судовому засіданні; 5) 

передбачити, що питання про призначення спеціального судового провадження має 

вирішуватися під час підготовчого провадження та інші. 

Сформульовані в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані: 

1) у науково-дослідницьких цілях – при проведенні подальших теоретичних 

розробок стадії підготовчого провадження, а також особливих порядків 

кримінального провадження; 2) у правотворчій сфері – при удосконаленні чинного 

кримінального процесуального законодавства України; 3) у навчально-методичному 

процесі – при підготовці підручників, навчальних посібників з кримінального 

процесу; при викладанні курсу кримінального процесу та інших навчальних 
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дисциплін; 4) у правозастосовній діяльності – для виконання методичної функції, 

надання методичної допомоги прокурорам, адвокатам, суддям у застосуванні закону 

і в уникненні помилок у їх діяльності. 

Ключові слова: підготовче провадження, підготовче судове засідання, стадія 

кримінального провадження, судове провадження, кримінальне провадження, 

спеціальне судове провадження. 

 

SUMMARY 

Babaieva O. V. Preparatory proceedings in the system of stages of the criminal 

process of Ukraine. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for obtaining the scientific degree of a candidate of juridical 

sciences in speciality 12.00.09 «Criminal process and criminalistics, forensic examination; 

operational search activity». – Yaroslav Mudryi National Law University, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2019. 

 

The dissertation received new results in the form of scientific conclusions about the 

characteristics of preparatory proceedings, its legal nature and function, the place in the 

criminal proceedings, as well as the formulation of scientifically substantiated proposals 

aimed at improving its normative regulation and enforcement practice. 

In the course of the study the genesis of normative regulation of the stage of 

preparatory proceedings was described, as well as the degree of theoretical development of 

this problem;  the essence of preparatory proceedings and correlations with other stages of 

the criminal process;  the tasks and functions of preparatory proceedings in the criminal 

proceedings were established;  justified periodization of preparatory proceedings;  the 

general procedure of preparatory proceedings and its differentiated procedures are 

described: on the basis of agreements;  with the release of a person from criminal 

responsibility;  in simplified proceedings on criminal misconduct;  in a special court 

proceeding (in absentia);  in jury trial 

In the paper the scientific novelty of the obtained results is formulated, which 

consists in the fact that the dissertation is one of the first in the domestic criminal 
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procedural science qualifying scientific work, in which the preparatory process in the 

system of stages of the criminal process is fully investigated, conclusions of the conceptual 

nature are formulated, aimed at optimizing its procedural forms and law enforcement 

activities. 

The dissertation defines the place of preparatory proceedings in the system of stages 

of the criminal process, its legal nature as an independent stage of criminal proceedings, 

characterized by specific tasks, a special circle of participants in procedural activities, the 

specifics of procedural means, as well as summary decisions.  It is concluded that in the 

criminal proceedings, preparatory proceedings are an inevitable part of it (except in cases 

of closure of criminal proceedings during a pre-trial investigation), since the prosecutor's 

referral of the final procedural act of a pre-trial investigation to a court initiates the 

opening of preparatory proceedings without which the court proceedings in the first 

authorities cannot be executed.  Under the general procedure, when prosecuting a 

prosecutor's prosecution to the court, preparatory proceedings are intermediate between 

the pre-trial investigation and the trial, and the court's decision at this stage determines the 

further course of criminal proceedings and, if there are established grounds for its 

transformation into the next stage of the trial.  This manifests logically-functional 

sequence of stages of criminal proceedings at this stage. 

As a stage of the legal process inherent in all types of proceedings, preparatory 

proceedings are intended to ensure the interconnection of judicial proceedings with pre-

trial proceedings, eliminate obstacles and create conditions for conducting it, as well as 

enable the parties to resolve a legal conflict before the trial begins. 

It is noted that the purpose of preparatory proceedings in the modern criminal 

process is to find out by court the possibility of settling a criminal-legal conflict before a 

trial or to ensure timely and unhindered trial. The tasks of the preparatory proceedings are 

predetermined by the stated purpose and are determined depending on the procedural act 

of the prosecutor initiating the proceedings and the significance of the criminal action: 

when a prosecutor comes to court, a request for the use of compulsory measures of a 

medical or educational nature of the task of this stage is to establish the grounds for the 

appointment of a trial  and implementation of its preparation;  when entering a court of the 
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indictment together with the agreement, the request for the release of a person from the 

criminal responsibility of the task is to establish the grounds for resolving the criminal-

legal conflict at this stage of criminal proceedings. 

 It is stated that the conceptual difference between the current normative model of 

preparatory proceeding from its predecessors is the lack of judicial control among the 

tasks of this stage, since verification of compliance with the requirements of the law of 

procedural acts submitted to the court from the prosecutor is entirely covered by the task 

of establishing the grounds for further procedural activity of the court (which  the general 

order is carried out with the aim of preparing a trial, and in differentiated orders is limited 

to preparatory proceedings). 

 The author's doctrinal developments allowed to reveal the peculiarities of the 

implementation of the general principles of criminal proceedings at the stage of 

preparatory proceedings, in particular: legitimacy, presumption of innocence, the right to 

protection, access to justice, adversarialism, etc.  It has been revealed that the possibility 

for the legislator to resolve the criminal proceedings in essence at this stage is due to the 

action of a reasonable time frame, which provides for acceleration of criminal proceedings 

by refusing the usual procedures for conducting a full trial in order to simplify the 

procedural form. 

 On the basis of analysis of the legislation and practice of its application in the 

structure of preparatory proceedings, the following parts (stages) are identified: 1) the 

initial stage - precedes the preparatory court session and is intended to create 

organizational and procedural prerequisites for its implementation.  This part includes the 

following main elements: obtaining and registering criminal proceedings in an automated 

court system and determining the judge to which they will arrive; appointing a judge for a 

preparatory meeting and a call for the participants; 2) the main stage, which consists in 

conducting preparatory court sessions.  This stage occupies a central place in the structure 

of preparatory proceedings, since it most reveals the content of legal relationships that 

determine the essence of this stage;  3) the final stage - consists in the adoption of a 

resolution decision following the outcome of the preparatory trial, and, depending on the 

type of preparatory proceedings, the commission of other actions related to the 
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peculiarities of its procedural form (for example, in the general order of preparatory 

proceedings they consist in the formation of materials  criminal proceedings (criminal 

cases) and giving parties the opportunity to get acquainted with them). 

 The general and special procedures of preparatory proceedings are analyzed, such 

as: criminal proceedings on the basis of agreements, proceedings for the release of a 

person from criminal liability and simplified judicial proceedings. 

 In the course of the study, a number of gaps and conflicts of legal regulation were 

identified that impede the effective resolution of the criminal proceedings. In order to 

improve the legislative regulation of the stage of preparatory proceedings, the proposals 

are formulated, in particular: 1) to differentiate the requirement of obligatory participation 

of participants in the preparatory court session, depending on its general or differentiated 

order (except for the prosecutor whose participation must always be mandatory);  2) to 

regulate the terms of the preparatory meeting within 20 days from the moment of receipt 

of the indictment, a request for the use of compulsory measures of medical or educational 

nature or a request for release from criminal liability, which in exceptional cases may be 

extended for no more than 10 days at the request  parties or at the initiative of the court;  3) 

to regulate the order of the decision in the preparatory proceedings about the precautionary 

measure;  4) to exclude from article 303 of the CCP parts 2 and 3 regarding the 

consideration of complaints in the preparatory trial;  5) to stipulate that the issue of the 

appointment of a special judicial proceeding should be resolved during the preparatory 

proceedings and others. 

 The conclusions and propositions formulated in the dissertation can be used: 1) for 

scientific research purposes - during carrying out further theoretical developments of the 

stage of preparatory proceedings, as well as special procedures of criminal proceedings;  

2) in the law-making sphere - with the improvement of the current criminal procedural 

legislation of Ukraine;  3) in the teaching and learning process - in the preparation of 

textbooks, manuals on criminal proceedings;  when teaching the course of criminal 

process and other educational disciplines;  4) in law enforcement activities - to perform 

methodological functions, to provide methodical assistance to prosecutors, lawyers, judges 

in applying the law and to avoid mistakes in their activities. 
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Key words: preparatory proceedings, preparatory judicial meeting, stage of criminal 

proceedings, judicial proceedings, criminal proceedings, special court proceedings. 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації: 

1. Бабаєва О. В. Підготовче провадження як самостійна стадія в системі 

кримінального судочинства України. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія Право. 2015. Випуск 35. Частина ІІ. Том 3. С. 126-132.  

2. Бабаева А. Стадия подготовительного производства в уголовном процессе 

Украины. Закон и жизнь. 2016. № 7. Т. 2/2. С. 7-11. 

3. Бабаєва О. В. Закриття кримінального провадження на стадії підготовчого 

провадження. Науковий вісник Херсонського державного університету: Серія 

«Юридичні науки». 2017. Вип. 3. Т. 2. С. 114-117. 

4. Бабаєва О. В. Еволюція стадії підготовчого провадження у кримінальному 

процесуальному праві України. Вісник Асоціації кримінального права України. 2017. 

№ 1 (8). С. 225-235. 

5. Бабаєва О. В. Особливості підготовчого провадження на підставі угод. 

Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. 

2017. Вип. 3. С. 19-26. 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

6. Бабаєва О. В. Деякі питання повернення судом обвинувального акта 

прокурору. Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні 

проблеми та шляхи їх вирішення. Матеріали постійного діючого наукового-

практичного семінару (м. Харків, 27 трав. 2016 р.). Харків : Право, 2016. Вип. 7. С. 
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ВС – Верховний Суд 

ВССУ – Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і 
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Конвенція – Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 
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КАС – Кодекс адміністритивного судочинства України 

КСУ – Конституційний Суд України 

КМРЄ – Комітет міністрів Ради Європи 

КПК – Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 

КПК 1960 р. – Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 

Лист – Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-1430/0/4-12 від 03.10.2012. «Про 

порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України» 

ПАРЄ – Парламентська асамблея Ради Європи 

СКС – Статут кримінального судочинства від 1864 р. 

УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка 

УСРР – Українська Соціалістична Радянська Республіка 

ЦПК – Цивільний процесуальний кодекс України 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Реформа кримінального процесу, 

яка відбулася з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України 2012 р., 

втілила прагнення законодавця закріпити таку модель кримінальної юстиції, яка 

відповідає загальновизнаним міжнародним стандартам захисту прав і свобод людини 

та здійснення правосуддя. У зв’язку з цим істотної зміни зазнала процесуальна форма 

кримінального судочинства майже на всіх його етапах. Не є винятком і підготовче 

провадження, адже крім позбавлення його таких рудиментів розшукового 

кримінального процесу, як повернення судом кримінальної справи на додаткове 

розслідування, активність суду в здійсненні контролю за досудовим розслідуванням, 

цей етап кримінального провадження було повністю змінено відповідно до змагальної 

моделі судового розгляду, а диференціація процесуальної форми підготовчого 

провадження призвела до появи особливих порядків його здійснення і навіть 

можливості ухвалення вироку в цій стадії кримінального процесу. 

В умовах докорінної зміни порядку підготовчого провадження  

правозастосовна практика стикається з низкою проблем, що обумовлені як 

недоліками його законодавчої регламентації, так і відсутністю єдиних підходів до 

розуміння правових конструкцій, що регулюють відносини в цій сфері. 

Проблеми стадії підготовчого провадження в різні історичні періоди 

привертали увагу багатьох вітчизняних учених, зокрема, Ю. П. Аленіна, 

М. І. Бажанова, В. В. Вапнярчука, В. І. Галагана, І. В. Гловюк, Ю. М. Грошевого, 

С. І. Дячук, Я. В. Замкової, В. С. Зеленецького, О. В. Капліної, Л. В. Карабут, 

В. В. Колодчина, В. В. Леоненка, Л. М. Лобойка, В. Т. Маляренка, Л. Г. Матієк, 

О. Р. Михайленка, В. Т. Нора, Х. М. Павич, М. А. Погорецького, В. О. Попелюшка, 

Н. П. Сизої, Д. С. Слінька, І. А. Тітка, В. М. Трофименка, А. Р. Туманянц, 

О. Г. Шило, М. Є. Шумила та ін. Вони неодноразово ставали предметом 

дисертаційних досліджень, серед яких роботи В. В. Луцика «Повернення справи 

прокурору зі стадії попереднього судового розгляду» (2009 р.), Н. О. Зражевської 

«Попередній розгляд справи суддею у кримінальному судочинстві України» (2011 
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р.), О. В. Калужинського «Оціночна діяльність судді у підготовчому провадженні» 

(2015 р.), О. Ф. Шминдрук «Підготовче провадження в кримінальному процесі 

України» (2016 р.). Разом з тим, підготовче провадження як тему для наукових 

розвідок не можна вважати вичерпаною, адже з огляду на диференціацію його 

процесуальної форми, різноманітність рішень, які в ньому приймаються, далеко не 

всі аспекти комплексно досліджено, а тим більше нормативно врегульовано.  

Це обумовлює актуальність дослідження зазначеної теми і визначає її 

доктринальне та практичне значення, що в кінцевому рахунку полягає в отриманні 

нових наукових знань щодо сутності підготовчого провадження, обґрунтуванні 

пропозицій, спрямованих на удосконалення його правового регулювання та 

забезпечення єдності правозастосування.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана на кафедрі кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого в межах 

державної цільової комплексної програми «Судова влада: проблеми організації та 

діяльності» (номер державної реєстрації 0111U000957). Тема роботи затверджена 

вченою радою Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого у 

2000 р. (протокол № 5 від 28.12.2000). Тема роботи перезатверджена вченою радою 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у 2016 р. 

(протокол № 9 від 18.03.2016). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є отримання нових 

результатів у вигляді наукових висновків щодо характеристики підготовчого 

провадження, його правової природи та функціонального призначення, місця в 

системі кримінального провадження, а також формулювання науково обґрунтованих 

пропозицій, спрямованих на удосконалення його нормативної регламентації та 

правозастосовної практики. На досягнення зазначеної мети спрямовані такі завдання:  

- охарактеризувати ґенезу нормативного регулювання стадії підготовчого 

провадження; 

- з’ясувати сутність підготовчого провадження та корелятивні зв’язки з 

іншими стадіями кримінального процесу; 
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- встановити мету, завдання і функціональне призначення підготовчого 

провадження в системі кримінального провадження; 

- визначити і охарактеризувати етапи підготовчого провадження; 

- охарактеризувати загальний порядок підготовчого провадження та його 

диференційовані порядки: на підставі угод; зі звільненням особи від кримінальної 

відповідальності; у спрощеному провадженні; у спеціальному судовому 

провадженні (in absentia); в  суді присяжних; 

- виокремити доктринальні та прикладні  проблеми підготовчого провадження 

і запропонувати шляхи їх вирішення; 

- сформулювати науково обґрунтовані пропозиції, спрямовані на  

удосконалення нормативної моделі підготовчого провадження.   

Об’єктом дослідження виступають правовідносини, що складаються під час 

здійснення підготовчого провадження.  

Предметом дослідження є підготовче провадження у системі стадій 

кримінального процесу України. 

Методи дослідження. При проведенні дослідження було використано 

комплекс загальнонаукових і спеціальних методів. Діалектичний метод наукового 

пізнання став методологічною основою дисертації, за його допомогою всі питання 

здійснення підготовчого провадження розглянуто у взаємозв’язку та 

взаємозалежності. Використання історичного методу дозволило простежити 

процеси, пов’язані з трансформацією стадії підготовчого провадження, розвитком її 

нормативних основ (підрозділ 1.1 дисертації). Компаративний метод 

використовувався при аналізі моделей підготовчого провадження за законодавством 

зарубіжних країн (підрозділ 3.4). Метод функціонального аналізу дав змогу 

розглянути функціональне призначення стадії підготовчого провадження, з'ясувати 

її місце в системі кримінального провадження (підрозділ 1.2). Метод правового 

моделювання використовувався при конструюванні оптимального процесуального 

порядку підготовчого провадження (підрозділ 2.2 дисертації). За допомогою 

статистичного методу здійснено узагальнення матеріалів кримінальних проваджень 

та судових рішень, прийнятих у підготовчому провадженні.  
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Нормативно-правову та інформаційну основу дисертації склали: Конституція 

України, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, 

Рекомендація КМРЄ № 6 R (87) 18 від 17.09.1987 щодо спрощення кримінального 

провадження, Резолюція № 75 (11) КМРЄ від 19.01.1973 про критерії, які 

регламентують здійснення провадження за відсутності обвинуваченого, Резолюція 

ПАРЄ № 2245 (2018) від 12.10.2018 про практику укладання угод про визнання 

вини, КПК та інші закони України, КПК України 1960 р. 

Теоретичною основою дослідження є роботи фахівців з конституційного, 

міжнародного, адміністративного, кримінального права, кримінального та 

цивільного процесу, загальної теорії права та інших юридичних наук. 

Емпіричну базу дослідження становлять: рішення ЄСПЛ, ВСУ, ВС,  

узагальнення судової практики, проведені ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних 

справ; проведені автором дисертації узагальнення судової практики в підготовчому 

провадженні з питань: повернення обвинувального акта прокурору (вивчено 80 ухвал 

про повернення обвинувального акта прокурору зі стадії підготовчого провадження); 

розгляду клопотань про визнання доказів недопустимими (60 ухвал); розгляду та 

вирішення  скарг у підготовчому провадженні (30 ухвал); розгляду клопотань про 

повернення кримінального провадження із судового розгляду в підготовче 

провадження (10 ухвал) (додатки). 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що дисертація є 

однією з перших наукових праць у вітчизняній кримінальній процесуальній науці 

після прийняття КПК і новелізації законодавства у зв'язку з конституційною 

реформою щодо правосуддя, в якій комплексно досліджено підготовче провадження 

в системі стадій кримінального процесу, сформульовано висновки концептуального 

характеру, спрямовані на оптимізацію його процесуальної форми та 

правозастосовної діяльності. До найбільш вагомих результатів, що містять наукову 

новизну, слід віднести такі. 

Вперше: 

- констатовано, що нормативна модель стадії підготовчого провадження 

обумовлена дією засади змагальності, яка передбачає позбавлення суду будь-якої 



 

 

9 

активності щодо здійснення контролю за досудовим розслідуванням, сприяння 

усуненню помилок та порушень в діяльності сторони обвинувачення. В публічно-

позовному процесі, ознакам якого відповідає сучасний кримінальний процес 

України, основним завданням суду в цій стадії є встановлення відповідності 

процесуального рішення прокурора, яким ініціюється судове провадження у першій 

інстанції, вимогам закону та наявності підстав для здійснення подальшої судової 

діяльності (в межах лише підготовчого провадження або і судового розгляду); 

- визначено правову природу підготовчого провадження як стадії юридичного 

процесу, яка притаманна всім видам судочинства, і покликана забезпечити 

взаємозв’язок судового розгляду з досудовою процесуальною діяльністю, усунути 

перешкоди й створити умови для його проведення, а також надати сторонам 

можливість врегулювати правовий конфлікт до початку судового розгляду; 

- встановлено міжгалузевий характер інституту підготовчого провадження, що 

обумовлює доцільність уніфікації процедур його проведення в різних видах 

судочинства (зокрема, стосовно кримінального провадження - в частині нормативного 

визначення завдань підготовчого провадження; встановлення часових меж 

підготовчого провадження та підготовчого судового засідання; унормування підстав 

для відкладення підготовчого судового засідання та оголошення перерви тощо);  

- обґрунтовано, що мета і завдання підготовчого провадження викликають 

необхідність диференціації його процесуальної форми. Дихотомія мети підготовчого 

провадження (яка полягає у встановленні  судом можливості врегулювання 

кримінально-правового конфлікту до судового розгляду або забезпеченні 

своєчасного і безперешкодного судового розгляду) обумовлює множинність його 

завдань та, відповідно, застосування загального чи диференційованого порядку 

підготовчого провадження; 

- виокремлено критерії диференціації процесуальної форми підготовчого 

провадження: (1) за критерієм ускладнення процесуальної форми виділяють 

загальний, спрощений (спрощене провадження щодо кримінальних проступків) та 

ускладнений (провадження в суді присяжних) порядок підготовчого провадження; 

(2) за критерієм участі в підготовчому провадженні обвинуваченого - загальний 
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порядок, у якому участь обвинуваченого є обов’язковою, а також підготовче 

провадження за відсутності обвинуваченого (кримінальне провадження in absentia; 

спрощене провадження щодо кримінальних проступків); (3) за критерієм 

спрямованості підготовчого провадження – загальний порядок, спрямований на 

встановлення підстав для проведення судового розгляду та підготовку до нього, а 

також диференційований порядок підготовчого провадження, спрямований на 

розгляд і вирішення кримінально-правового конфлікту по суті; 

- аргументовано необхідність закріплення в законі в якості додатку до 

обвинувального акта в кримінальному провадженні на підставі угоди про визнання 

винуватості письмової згоди потерпілого; 

- запропоновано унормувати рішення суду про повернення прокурору 

обвинувального акта, що надійшов разом з угодою, якщо він не відповідає вимогам 

КПК, та можливість суду після усунення прокурором недоліків обвинувального акту 

повернутися до розгляду угоди. 

Удосконалено: 

- визначення підготовчого провадження як самостійної стадії кримінального 

провадження, з якої розпочинається судове провадження у першій інстанції, що 

полягає в тому, що суд у встановленому законом порядку, шляхом проведення 

підготовчого судового засідання, на основі дослідження процесуальних документів, 

що надійшли від прокурора, з'ясування позицій учасників судового провадження 

вирішує кримінально-правовий конфлікт по суті шляхом затвердження угоди та 

ухвалення вироку, звільнення особи від кримінальної відповідальності або 

встановлює наявність достатніх підстав для призначення судового розгляду в 

загальному порядку на підставі обвинувального акту, що надійшов від прокурора, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру, у зв’язку з чим здійснює підготовчо-організаційні дії;  

- формулювання завдань підготовчого провадження, які мають визначатися 

залежно від процесуального рішення прокурора, що ініціює судове провадження: - 

при зверненні до суду прокурора з обвинувальним актом, клопотанням про 

застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру завданням 
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суду є встановлення достатніх підстав для призначення судового розгляду та 

здійснення його підготовки; - при надходженні від прокурора  обвинувального акта 

разом із угодою, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності 

завдання суду полягає у встановленні достатніх підстав для вирішення кримінально-

правового конфлікту в даній стадії кримінального провадження;  

- періодизацію підготовчого провадження, в межах якої у процедурі цієї стадії 

виокремлено наступні етапи: (1) початковий, (2) основний і (3) заключний. 

Набули подальшого розвитку: 

- аргументація недоцільності розгляду під час підготовчого провадження скарг 

на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора; 

- пропозиції щодо встановлення в ухвалі суду про повернення прокурору 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного 

чи виховного характеру в разі їх невідповідності вимогам КПК строку для усунення 

таких недоліків; 

- доводи щодо необхідності нормативного регулювання вирішення питання про 

призначення спеціального судового провадження під час підготовчого провадження. 

На підставі проведеного дослідження сформульовано пропозиції щодо внесення 

змін і доповнень до ч. 2 ст. 36, ч. 4 ст. 291, ст.ст. 303, 309, 314, 315, 316 КПК.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані: 1) у 

науково-дослідницьких цілях – при проведенні подальших теоретичних розробок 

стадії підготовчого провадження, а також особливих порядків кримінального 

провадження; 2) у правотворчій сфері – при удосконаленні чинного кримінального 

процесуального законодавства; 3) у навчально-методичному процесі – при 

підготовці підручників, навчальних посібників з кримінального процесу; при 

викладанні курсу кримінального процесу та інших навчальних дисциплін; 4) у 

правозастосовній діяльності – для надання методичної допомоги прокурорам, 

адвокатам, суддям у застосуванні закону. 

Апробація результатів дисертації. Теоретичні положення, викладені у 

дисертації, розглядалися і обговорювалися на засіданнях кафедри кримінального 
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процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. Основні результати, висновки і пропозиції 

дослідження доповідалися автором на таких науково-практичних заходах: V 

Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій XX-річчю Національної 

академії правових наук України «Актуальні проблеми кримінального права, процесу 

та криміналістики» (м. Одеса, 01.11.2013), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції молодих учених та здобувачів «Юридична осінь 2013 року» (м. Харків, 

14.11.2013), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

доказування у кримінальному провадженні» (м. Одеса, 27.11.2013), Міжнародній 

науково-практичній конференції, присвяченій ювілею академіка С. В. Ківалова 

«Правове життя сучасної України» (м. Одеса, 6-7.05.2014), Міжнародній науково-

практичній конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах 

демократизації Української держави» (м. Запоріжжя, 3-4.10.2014), Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Судова реформа 1864 року в історії українського 

державотворення» (14.11.2014), III Міжнародній науково-практичній конференції 

«Сучасний стан та перспективи розвитку сектору безпеки України: публічно-

приватні аспекти» (м. Харків, 16.04.2015), науково-практичних семінарах «Правове 

забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх 

вирішення» (м. Харків, 29.05.2015, 27.05.2016), науково-практичному семінарі 

«Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (м. Харків, 

27.11.2015), Міжнародній науковій конференції «Europska tradicia v medzinarodnom 

prave: uplatnovanie l’udskych prav» (м. Братислава, 6-7.05.2016), VІІI та ІХ наукових 

круглих столах молодих вчених, аспірантів та магістрів «Верховенство права-

основоположний принцип правової держави» (м. Харків, 16.12.2016, 15.12.2017), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій памʼяті проф. 

І. Є. Марочкіна (м. Харків, 20.04.2017) та ін. 

Структура й обсяг дисертації складаються зі вступу, 3-х розділів, що містять 

11 підрозділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

роботи становить 282 сторінки, з яких 189 сторінок – основного тексту, список 

використаних джерел з 590 найменувань займає 58 сторінок, додатки – 35 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

СУТНІСТЬ ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЯК СТАДІЇ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ 

 

1.1. Історичні, правові та теоретичні основи підготовчого провадження 

 

Для кращого розуміння сутності підготовчого провадження на сучасному етапі 

розвитку кримінального процесуального законодавства, необхідно звернутися до 

історії розвитку цієї стадії у вітчизняному кримінальному процесі [18; 24]. Так, 

науковці відзначають, що цей кримінальний процесуальний інститут формувався 

поступово, його розвиток характеризувався нестабільністю [556, c. 7]. 

Н. О. Зражевська виділяє такі етапи історичного розвитку стадії попереднього 

розгляду кримінальної справи суддею на територіях, що відносяться до сучасної 

України: перший у період з 1864 р. по 1917 р.; другий – з 1917 р. по 1920 р.; третій – 

з 1922 р. по 1960 р.; четвертий – з 1960 р. по 2001 р. і п’ятий етап – з 2001 р. та по 

теперішній час [146, c. 12] (на час написання дисертації Н. О. Зражевської – 2011 р. 

– О. Б.). Очевидно, що в умовах прийняття КПК 2012 р. вказана періодизація має 

бути доповнена шостим етапом – з 2012 р. по теперішній час. 

Зазначимо, що вперше у законодавстві, яке діяло на території України, 

розглядувана стадія зʼявляється у СКС [509] від 20 листопада 1864 р. під назвою 

«віддання до суду». Вона передувала судовому розгляду і розпочиналася із вивчення 

висновку попереднього слідства і матеріалів кримінальної справи прокурором 

окружного суду, який протягом тижня з дня їх отримання був зобов’язаний дати 

справі законний хід (ст. 517 СКС). Це полягало у тому, що за результатами вивчення 

кримінальної справи прокурор приймав одне з таких рішень: 1) складав висновок 

про закриття кримінальної справи або передачу її через малозначність на розгляд 

мирового судді; 2) у разі очевидної неповноти проведеного слідства, що не давало 

можливості скласти правильний висновок по суті справи, вимагав додаткових 

відомостей або повертав справу на дослідування; 3) якщо матеріали обвинувачення 

уявлялися переконливими, прокурор надавав свій висновок про віддання 
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обвинуваченого до суду у формі обвинувального акту, в якому остаточно 

формулював фактичний та юридичний зміст обвинувачення (ст. 519 СКС).  

Далі в залежності від категорії злочину обвинувальний акт спрямовувався або до 

окружного суду (якщо справа не передбачала її розгляду судом присяжних), або до 

судової палати (якщо передбачався її розгляд присяжними). В першому випадку 

окружний суд, отримавши обвинувальний акт прокурора, приступав до 

провадження за правилами, передбаченими для підготовчих розпоряджень (ст. 527 

СКС). При цьому він мав компетенцію дати справі подальше спрямування або 

закрити справу за наслідками розгляду питань про наявність у діях обвинуваченого 

ознак злочину або наявність умов для зупинення судового переслідування. 

У другому випадку судова палата колегіально розглядала обвинувальний акт за 

участі сторони обвинувачення – прокурора судової палати, який підтримував перед 

нею висновок прокурора окружного суду, але без участі сторони захисту. 

Призначався суддя-доповідач, який викладав привід до порушення кримінальної 

справи та інформацію про проведені у ній слідчі дії, оголошуючи матеріали 

протоколів, які мали значення для справи, та звертаючи увагу на «дотримання 

встановлених форм і обрядів» (ст. 531 СКС). Після виступу судді-доповідача 

прокурор судової палати оголошував висновок прокурора окружного суду та 

викладав власну думку по справі, після доповіді чого палата приймала рішення: про 

віддання до суду або про закриття справи (ст. 534 СКС); про звернення її на 

дослідування тощо. Судова палата була уповноважена змінити обвинувальний акт, в 

такому разі ухвала про віддання до суду замінювала собою цей акт (ст. 357 СКС). У 

разі затвердження судовою палатою обвинувального акту справа подавалася 

прокурором до окружного суду для розгляду за участі присяжних [151, с. 522]. Крім 

того, згідно зі ст. 548 СКС, під час розгляду обвинувального акту невідкладно 

вирішувалися всі порушені за скаргами або заявами сторін питання щодо порядку 

провадження. Якщо скарги не подавалися, то суд не розглядав питання про 

достатність зібраних доказів, застосування запобіжних заходів тощо. 

Таким чином, стадія віддання до суду передбачало детальну перевірку 

результатів попереднього слідства на предмет їх законності й обґрунтованості. 
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Щодо найбільш серйозних категорій злочинів, підсудних суду присяжних, така 

перевірка мала особливу процедуру і здійснювалась незалежними і неупередженими 

суб’єктами – судовою палатою за участю її прокурора. В оцінках дослідників, у цій 

стадії предметом перевірки матеріалів попереднього слідства була достатність 

доказів [579, с. 15], а її результатом було остаточне вирішення питання про те, чи є 

підстави для прийняття справи до провадження суду [185, с. 749]. В підсумку, як 

зазначає А. В. Федіна, віддання до суду являло собою дії з вивчення і перевірки 

слідчих матеріалів з метою не допустити необґрунтованого притягнення 

обвинуваченого до кримінальної відповідальності, та виконувало два основні 

завдання: по-перше, контролю за досудовим провадженням, щоб запобігати 

передачі на судовий розгляд «неякісно» розслідуваних кримінальних справ, і, по-

друге, при відсутності перешкод для передачі справи на судовий розгляд приймати 

рішення, необхідні для його проведення [511, с. 120]. Разом з тим, особливості стадії 

віддання до суду, які полягали в тому, що в разі вирішення цього питання судовою 

палатою вона фактично відбувалася в суді другої інстанції і без участі 

обвинуваченого, захисника, свідків, значно обмежували змагальність в цій стадії і 

вели до повільного та поверхового розгляду справ [101, с. 30].  

Показово, що в оцінках дореволюційних дослідників, зокрема І. Я. Фойницького, 

вирішення питання про те, бути чи не бути судовому розгляду, а також підготовчі до 

суду розпорядження, що складали зміст віддання до суду, відносилися не до 

«остаточного провадження в суді», а до «попереднього дослідження», разом із 

попереднім слідством [518, с. 375]. Також зверталася увага, що попереднє 

провадження є найбільш нестійкою частиною тогочасного процесуального 

законодавства, тенденції змін якої вели не тільки до зменшення питомої ваги 

процедури віддання до суду, а й звужували сферу її застосування [538, с. 154].  

У наступний історичний період, а саме після 1917 р., розглядувана стадія 

кримінального процесу кілька разів трансформувалася залежно від змін у соціально-

політичній сфері. Так, КПК УСРР 1922 р. передбачав кілька варіантів віддання до 

суду: (1) у кримінальних справах, по яким проведення попереднього слідства не 

передбачалось, прокурор, отримавши матеріал дізнання, мав зʼясувати, чи 
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встановлені всі обставини справи, після чого міг постановити про віддання 

обвинуваченого до суду або направляв справу для провадження додаткового 

дізнання чи попереднього слідства, закривав провадження по справі (ст. 226 КПК 

УСРР 1922 р.); (2) у кримінальних справах, по яких проведення попереднього 

слідства було обов’язковим, слідчий, завершивши провадження, направляв справу з 

обвинувальним висновком прокуророві, який на підставі її перевірки повідомляв 

суду про свою згоду з обвинувальним висновком, звертався до суду із пропозицією 

про закриття справи, або повертав кримінальну справу слідчому для проведення 

додаткового розслідування (ст. ст. 229-233 КПК УСРР 1922 р.).  

У направленій до суду справі призначалося колегіальне розпорядче засідання, 

під час якого суд з’ясовував питання щодо обґрунтованості та правильності 

формулювання обвинувачення, належної кваліфікації діяння, переліку осіб, які 

викликаються в судове засідання, розгляду клопотань щодо участі у справі 

захисника, застосування запобіжних заходів тощо. За наслідками розпорядчого 

засідання суд міг прийняти одне з таких рішень: про закриття справи; про 

направлення справи на дослідування; про затвердження обвинувального висновку і 

віддання обвинуваченого до суду (ст. ст. 240–244 КПК УСРР 1922 р.). Прийняте 

судом рішення оформлювалося ухвалою. Важливо, що саме суд у розпорядчому 

засіданні мав право затверджувати обвинувальний висновок, змінювати його, 

закривати кримінальну справу після закінчення попереднього слідства.  

В оцінках дослідників, значення стадії віддання до суду за КПК УСРР 1922 р. 

полягало в наступному: (1) здійсненні судом перевірки обвинувального висновку 

щодо дотримання вимог закону; (2) вирішенні питання по суті обвинувачення і 

закритті справи (за наявності для цього підстав); (3) здійсненні дій, необхідних для 

підготовки справи до судового розгляду [560, с. 66]. В цьому, зокрема, виявлялася 

певна наступність вказаної стадії відносно СКС. Властивий цьому історичному 

періоду самостійний характер стадії віддання до суду сприяв посиленню судового 

контролю над слідством, забезпеченню обґрунтованості і повноти пред’явленого 

особі обвинувачення, завчасному усуненню перешкод до судового розгляду справи. 

У наступний історичний період, з прийняттям КПК УСРР 1927 р., підготовче 
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провадження зазнало чергових змін, значення яких у науковій юридичній літературі 

оцінюється по-різному. На думку одних учених, зміст розглядуваної стадії суттєвої 

трансформації не зазнав [134, с. 105], інші ж дослідники оцінюють їх позитивно в 

аспекті поглиблення судового контролю [560, с. 68]. Натомість інші вчені, 

наприклад А. В. Федіна, дотримуються позиції, що норми цього Кодексу значно 

звузили повноваження суду по відданню обвинувачених до суду, контрольні 

повноваження останнього були суттєво обмежені [511, с. 123]. Разом з тим, як 

слушно звертає увагу О. Ю. Гурова, поняття «підготовчого засідання» не було 

рівнозначне «розпорядчому засіданню», що існувало раніше, оскільки призначення 

перших зводилося лише до вирішення питань підготовки справи в судовому 

засіданні, а не питання віддання до суду; останнє із судового акта початкової стадії 

судового розгляду перетворилося на акт обвинувачення, що завершав розслідування, 

і складався прокурором [101, с. 31]. 

Отже, у вказаний період віддання до суду фактично втратило значення стадії 

кримінального процесу. Така ситуація критикувалася тогочасними дослідниками, 

які звертали увагу на послаблення судового контролю над слідством, зниження 

якості попереднього слідства, збільшення випадків безпідставного відання до суду, 

зростання відсотку виправдувальних вироків і направлення справ на додаткове 

розслідування1. Попри те, що деякі вчені того періоду, зокрема М. Л. Шифман, 

відстоювали необхідність подальшого обмеження цих дій і передання функції 

віддання до суду з компетенції суду до прокурора [550, 551], більшість дослідників 

дотримувалися протилежних поглядів і ставили питання про необхідність 

збереження стадії віддання обвинуваченого до суду як самостійної. Зокрема, таку 

думку висловлював І. Перлов, який вказував, що подібні зміни відкинули інститут 

віддання до суду назад [353, с. 98, 103], а також М. Чельцов [531], Б. Арсеньєв [9], 

М. Шнейдер [561], І. Дорман [106] та інші2. Разом з тим, поширення компетенції 

                                         
1 Як зауважував М. С. Строгович, з процедури підготовчого провадження усунули найважливіший елемент – 

перевірку фактичної обґрунтованості обвинувачення, тобто достатності зібраних доказів, якості та повноти матеріалів 

попереднього слідства, відповідності їм обвинувального висновку [460, с. 183].  
2 Ці погляди науковців, а також потреби правозастосовної практики були враховані при підготовці та прийнятті 

КПК УРСР від 1960 р., глава 23 якого була присвячена стадії відання обвинуваченого до суду і підготовчим  діям до 

судового засідання. В оцінках дослідників, у цей період, з одного боку, відання обвинуваченого до суду віднесено до 
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суду на питання можливості подальшого судового розгляду кримінальної справи 

слід визнати безумовно прогресивним кроком. 

Так, відповідно до ст. 237 «Віддання до суду» КПК УРСР 1960 р., суддя при 

наявності достатніх доказів для розгляду справи в судовому засіданні, не вирішуючи 

наперед питання про винність, виносив постанову про віддання обвинуваченого до 

суду. Розпорядче засідання у справі проводилося лише у таких випадках: 1) у 

справах про злочини неповнолітніх; 2) у справах про злочини, за які мірою 

покарання може бути призначено смертну кару; 3) у випадку незгоди судді з 

обвинувальним висновком; 4) при необхідності змінити запобіжний захід, обраний 

щодо обвинуваченого (ч. 2 ст. 237 КПК УРСР 1960 р.). Згідно із ст. ст. 238-241 КПК 

УРСР 1960 р., розпорядче засідання проводилося у складі судді і двох народних 

засідателів за участі прокурора. Встановлювався чіткий строк для їх розгляду: 5 діб, 

а у випадках складності справи – не пізніше, ніж за десять діб з дня надходження 

справи до суду. В результаті у радянській процесуальній науці віддання до суду 

розумілося як окрема самостійна стадія кримінального процесу, що полягає у 

вирішенні компетентним органом влади питання про достатність зібраних у справі 

матеріалів для того, щоб поставити обвинуваченого в становище підсудного й 

розглянути справу про нього в суді по суті [73, с. 78].  

Таким чином, після тривалого шляху пошуків оптимальної моделі переходу від 

стадії досудового розслідування до судового розгляду радянський законодавець 

обрав варіант, позитивно апробований ще дореволюційним кримінальним процесом, 

а саме закріплення самостійної стадії, на якій компетенцією щодо вирішення 

відповідних питань відносно можливості проведення судового розгляду (без 

розгляду суті обвинувачення) наділявся суд. Без істотних змін така модель 

розглядуваної стадії перейшла до кримінального процесу незалежної України і 

проіснувала у ньому впродовж 1990-х років. Однак потреба її реформування 

поступово визрівала, тож в результаті «малої судової реформи» від 2001 р. глава 23 

КПК 1960 р., що регламентувала розглядувану стадію кримінального процесу, 

                                                                                                                                               
компетенції суду, а з іншого – процедуру провадження на цій стадії спрощено за рахунок відмови від обов’язкового 

проведення розпорядчого засідання по всіх справах, переданих до суду з обвинувальним висновком [511, с. 124]. 
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змінила назву на «попередній розгляд справи суддею». Було передбачено коло 

питань, які з'ясовуються суддею при попередньому розгляді справи (ст. 237), 

порядок попереднього розгляду справи, що передбачав його здійснення суддею 

одноособово з обов'язковою участю прокурора (ст. 240), строки попереднього 

розгляду, а саме не пізніше десяти діб, а у разі складності справи – не пізніше 

тридцяти діб з дня надходження її до суду (ст. 241), рішення судді за результатами 

попереднього розгляду справи (ст. 244-249-1), особливості попереднього розгляду в 

справах, які порушуються за скаргою потерпілого (ст. 251), питання, які підлягають 

вирішенню суддею в зв'язку з підготовкою справи до судового розгляду (ст. 253) 

тощо. 

Попередній розгляд справи в умовах дії КПК 1960 р. визначався як самостійна 

стадія кримінального процесу, яка полягає в тому, що суддя у встановленому 

законом процесуальному порядку, не вирішуючи наперед питання про винуватість, 

розв’язує питання про достатність підстав для призначення справи до судового 

розгляду і про підготовку судового засідання [209, с. 367]. Є. Г. Коваленко та 

В. Т. Маляренко наголошували на тому, що питання, які з’ясовувалися суддею при 

попередньому розгляді справи, пов’язані з перевіркою матеріалів кримінальної 

справи, по якій провадилось досудове слідство [184, с. 469]. Таким чином, 

попередній розгляд справи суддею розглядався як самостійна стадія кримінального 

процесу, що має контрольний відносно досудового розслідування характер і 

покликана вирішити питання щодо проведення наступного судового розгляду. 

При підготовці нового КПК серед законотворців не було єдності в поглядах на 

майбутню модель досліджуваної стадії3. Разом з тим, за основу було взято проект, 

який передбачав зміну не лише назви, а й процесуального значення цієї стадії. Тож, 

у КПК 2012 р. назва «попередній розгляд справи суддею» змінено на «підготовче 

провадження». Йому присвячено однойменну главу 27, що міститься в Розд. IV 

«Судове провадження у першій інстанції». При цьому найсуттєвішою, на наш 

                                         
 3 Так, наприклад, у проекті КПК № 1233 від 13.12.2007 передбачалася стадія попереднього судового розгляду, що 

визначалася як розгляд судом питання про можливість призначення справи до головного судового розгляду (п. 39 ст. 

6). Порядок її проведення встановлювався гл. 41 проекту КПК, аналіз якої дозволяє зробити висновок, що передбачена 

модель відтворювала ту, що містилася у КПК від 1960 р. [217]. 
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погляд, відмінністю даної моделі від попередніх було те, що у підготовчому 

провадженні передбачається не лише вирішення питань, пов’язаних із з’ясуванням й 

усуненням перешкод до судового розгляду, а також його призначенням та 

проведенням, що було традиційним завданням цієї стадії, а й можливість вирішення 

справи по суті. Це пов’язано із прийняттям судом у цій стадії таких рішень: 

1) затвердити угоду (п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК); 2) закрити провадження та звільнити 

особу від кримінальної відповідальності (п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК).  

На основі вивчення історичного розвитку стадії підготовчого провадження 

можна запропонувати таку періодизацію її ґенези: (1) дореволюційний період, що 

складається за часів дії СКС 1864 р.; (2) радянський період, що включає три етапи: 

(а) час дії КПК УСРР 1922 р.; (б) етап дії КПК УРСР 1929 р.; (в) період чинності 

КПК УРСР 1960 р.; (3) період незалежної України, що включає такі етапи: (а) час дії 

КПК 1960 р. у попередній «радянській» моделі; (б) етап чинності КПК 1960 р. з 

урахуванням змін внаслідок «малої судової реформи» від 2001 р.; (в) період дії КПК 

2012 р. Ознаками, що характеризують ґенезу стадії підготовчого провадження, є: (1) 

систематичні зміни у процесуальному призначенні, процедурі й суб’єктному складі 

цієї стадії; (2) мінливість термінологічного найменування («віддання до суду»; 

«попередній розгляд справи суддею», «підготовче провадження» тощо).  

Розглядаючи нормативне регулювання підготовчого провадження на сучасному 

етапі, слід відзначити, що присвячена йому глава 27 КПК складається з 5 статей, що 

регламентують порядок проведення підготовчого судового засідання Втім, 

нормативна регламентація зазначеної стадії у КПК  не вичерпується положеннями 

глави 27. Оскільки ч. 2 ст. 314 КПК містить посилання на «правила, передбачені цим 

Кодексом для судового розгляду», за якими має здійснюватися підготовче засідання, 

то відповідно його порядок регулює глава 28 КПК, присвячена судовому розгляду4.  

Зважаючи на можливість прийняття у цій стадії різних за своєю природою 

процесуальних рішень, особливості підготовчого провадження при вирішенні судом 

                                         
4 Проте поширювати її положення на підготовче провадження у повному обсязі не є доцільним, оскільки останнє не 

дублює і не замінює собою судовий розгляд. Тобто мова йде насамперед про застосування до підготовчого засідання 

загальних правил процедури судового розгляду, передбачених § 3 глави 28 КПК, передусім щодо відкриття судового 

засідання, оголошення складу суду, повідомлення про права і обов’язки та виконання інших вимог, передбачених ст. 

ст. 342-345 КПК.   
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питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності регулюються ст. 

288 КПК; вирішенні питань щодо затвердження угоди або відмови в її затвердженні, 

передбачено главою 35 (в частині судового розгляду – ст. ст. 474-475 КПК); 

прийнятті рішення про закриття кримінального провадження – ст. 284 КПК; 

розгляді скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора – ст. ст. 303-

304 КПК тощо. Крім того, деякі особливості підготовчого провадження зумовлюють 

особливі порядки провадження в суді першої інстанції: у кримінальних 

провадженнях щодо кримінальних проступків вони встановлюються § 1, а відносно 

провадження в суді присяжних – § 2 глави 30 КПК. Також особливості спеціального 

судового провадження, що позначаються й на підготовчому провадженні, 

визначаються ч. 3-4 ст. 323 КПК тощо. 

Зазначену законодавчу регламентацію розглядуваної стадії на сучасному етапі  

доповнюють роз’яснення вищих судових органів. Так, у 2012 р. ВССУ було видано 

Лист «Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України» [415]. Аналогічний 

Інформаційний лист [405] було видано з питань здійснення кримінального 

провадження на підставі угод5, що значною мірою стосувався порядку затвердження 

угод на стадії підготовчого провадження. В подальшому з цих питань було прийнято 

постанову Пленуму ВССУ «Про практику здійснення судами кримінального 

провадження на підставі угод» [418]. Разом з тим, у певній частині зазначене 

регулювання правовідносин, що складаються на цій стадії, суттєво застаріло6 і 

потребує істотного удосконалення.  

Поряд з цим слід відзначити, що на всіх етапах еволюції підготовчого 

провадження ця стадія кримінального процесу привертала значний інтерес і увагу 

дослідників. Так, одним із перших ці питання дослідив  К. К. Арсєньев у 1870 р. у 

                                         
5 Згодом його було доповнено Листом ВССУ від 05.04.2013р. № 223-558/0/4-13 Про доповнення до інформаційного 

листа ВССУ України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15.11.20112 № 223-1679/0/4-12 «Про деякі 

питання здійснення кримінального провадження на підставі угод» [408].  
6 Так, не було оновлено й приведено у відповідність до норм чинного КПК Постанову Пленуму Верховного Суду 

України № 12 від 23.12.2005 «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності» [417], присвячену іншому важливому аспекту підготовчого провадження – вирішенню 

питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Зважаючи на це, а також на те, що предметно 

присвячені цій стадії рекомендації були оформлені у виді Інформаційного листа, а не Постанови Пленуму 

відповідного суду, а за той час, що минув з дня його видання, практикою виявлені й інші проблеми підготовчого 

провадження та напрацьовані різні шляхи їх розв’язання.  
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монографії «Предание суду и дальнейший ход уголовного дела до начала судебного 

следствия» [8]. Видатний дореволюційний процесуаліст І. Я. Фойницький, 

визначаючи процесуальну природу віддання до суду, сформулював його значення як 

проміжного етапу між попереднім розслідуванням і судовим провадженням, що 

більше тяжіє до першого з огляду на своє підготовче призначення [518, с. 375]. 

У радянський період стадію віддання до суду так чи інакше досліджували 

практично всі відомі вчені в галузі кримінального процесу: М. І. Бажанов, 

В. І. Басков [42], І. М. Гальперін, Ю. М. Грошевий, В. З. Лукашевич, 

В. М. Савицький, М. С. Строгович, М. А. Чельцов, М. Л. Шифман, М. Л. Якуб та ін. 

Одним із перших самостійну монографічну працю, присвячену відданню до суду, 

написав І. Д. Перлов, який обґрунтував самостійний характер стадії віддання до 

суду, сформулював її процесуальне значення і завдання, розкрив суб’єктний склад 

та специфіку правовідносин, що складаються на цій стадії тощо [353]7.  

Після прийняття КПК 1960 р. перший досвід осмислення внесених до 

процесуальної природи стадії віддання до суду змін здійснив І. М. Гальперін – 

одноосібно у роботі «Предание суду в советском уголовном процессе» (1960 р.) [74] 

та у спільній з В. З. Лукашевичем праці «Предание суду по советскому уголовно-

процессуальному праву» (1965 р.) [75]8. У 1965 році була опублікована робота 

М. І. Бажанова «Предание суду в советском уголовном процессе» [39], в якій він 

проаналізував сутність і значення стадії віддання до суду, органи та порядок 

віддання до суду, питання, що вирішуються при відданні до суду, рішення суду, що 

приймалися у стадії віддання до суду, тощо. У 1967 р. В. А. Пантелеєв захистив 

кандидатську дисертацію на тему «Предание суду по советскому уголовно-

процессуальному праву» [350], в якій вперше на дисертаційному рівні предметно 

розглянув проблематику стадії віддання до суду, її процесуальну природу, 

процедуру і функціональне призначення. В подальшому стадія віддання до суду 

                                         
7Особливо цінним було те, що зазначена робота з’явилася у 1948 р., тобто у той період, коли віддання до суду 

формально втратило своє значення як окремої стадії радянського кримінального процесу. Проведений у ній докладний 

науковий аналіз разом із працями інших дослідників заклали міцне теоретичне підґрунтя для подальшого 

законодавчого оформлення стадії віддання до суду у КПК України від 1960 р. 
8 Розгляд проблем стадії віддання до суду в аспекті забезпечення прав обвинуваченого В. З. Лукашевич продовжив 

у своїй монографії «Гарантии прав обвиняемого в стадии предания суду» (1966 р.) та у докторській дисертації на тему 

«Гарантии прав обвиняемого в стадиях предварительного расследования и предания суду» (1967 р.). [246, 247]. 
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постійно досліджувалася у радянській юридичній літературі, в тому числі на 

монографічному та дисертаційному рівні9, як в загальних рисах, так і в аспекті 

реалізації в ній функцій обвинувачення і захисту, гарантій прав обвинуваченого, 

розпорядчого засідання суду, судових рішень, що приймаються на цій стадії тощо. 

В сучасний період ця стадія також досить широко висвітлюється у юридичній 

літературі, а саме: науковій10, навчальній11, науково-практичній12, методичній та ін., 

що обумовлює значення цих та інших науково-практичних праць в аспекті 

характеристики предмета дослідження13. 

Одним із перших у незалежній Україні стадію попереднього розгляду справи 

суддею дослідив В. В. Луцик у кандидатській дисертації на тему «Повернення 

справи прокурору зі стадії попереднього судового розгляду» [254]. Питання 

попереднього розгляду розглядалися щодо стадії апеляційного розгляду у 

кандидатській дисертації В. Я. Мармаша [280]. Предметне наукове дослідження, 

присвячене стадії попереднього розгляду справи суддею у кримінальному 

судочинстві, проведене у кандидатській дисертації Н. О. Зражевської [146].  

В умовах дії КПК 2012 р. одним із перших проблеми підготовчого провадження 

                                         
9 Так, у 1972 р. В. В. Леоненко опублікував дослідження, присвячене розгляду справ про злочини неповнолітніх у 

стадії віддання до суду [234]. Питання формування суддівського переконання у стадії віддання до суду вивчалося і 

Ю. М. Грошевим в його фундаментальній праці «Проблемы формирования судейского убеждения в уголовном 

судопроизводстве» (1975 р.) [96]. У 1981 р. були опубліковані роботи Т. А. Михайлової «Предание суду в советском 

уголовном процессе» [306], М. Д. Видрі «Предание суду как гарантия законности привлечения к уголовной 

ответственности» [72]. У цьому ж році С. Ф. Шуміліним було захищено кандидатську дисертацію на тему «Законність 
і обґрунтованість рішень, що приймаються на стадії віддання до суду» [556], а Г. Т. Козловим – на тему 

«Распорядительное заседание суда в советском уголовном процессе» [192]. Проблематика розпорядчого засідання 

суду як форми віддання до суду також стала предметом дисертації М. К. Нуркаєвої, захищеної у 1983 р. [334]. У 1984 

р. А. П. Євсютина захистила дисертацію на тему «Обвинение в стадии предания суду» [114]. У 1989 р. кандидатську 

дисертацію на тему «Право на защиту в стадии предания обвиняемого суду» захистив Ю. В. Астаф’єв [10]. 
10 Характеризується більшою глибиною розгляду проблем підготовчого провадження, використанням для цього 

сучасних методів юридичної науки тощо, тому заслуговує більш детальної уваги. 
11 Переважна більшість подібних праць має окремі структурні підрозділи, присвячені підготовчому провадженню, 

які розкривають його місце в системі кримінального процесу, вивчають рішення суду, які приймаються на цій стадії, її 

учасників, строки, процесуальний порядок тощо. [Див., наприклад: 215, с. 558-586; 209, с. 362-382; 207, с. 518-527; 

208, с. 397-403; 184, с. 462-473; 310, с. 185-192].  
12Відповідний науковий аналіз положень законодавства, присвяченого підготовчому провадженню, і практики його 

застосування наводиться і в науково-практичних коментарях КПК України [201, 211, 212].  
13 Наукові дослідження, залежно від обсягу й глибини наукового розгляду, можна поділити на такі групи: (1) 

дисертаційного (монографічного) рівня; (2) рівня наукових статей (тез доповідей). При цьому, залежно від 

спрямованості досліджень, їх можна поділити на дві групи: (1) для яких стадія підготовчого провадження була 

самостійним предметом наукового розгляду; (2) ті, у яких вона висвітлювалася побічно, в контексті розгляду більш 

загальних питань або суміжних проблем кримінального процесу (наприклад, стадій кримінального процесу, 

процесуального статусу суду, реалізації засади змагальності тощо). Крім того, залежно від часу проведення цих 

досліджень, їх можна поділити на: (1) ті, що проводилися в умовах дії КПК України від 1960 р. та (2) ті, що 

враховують новації КПК України від 2012 р. 
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розглянув у кандидатській дисертації на тему «Оціночна діяльність судді у 

підготовчому провадженні» (2015 р.) О. В. Калужинський [156]. Комплексним 

дослідженням, автор якого зробив спробу розкрити ґенезу, поняття, зміст, завдання 

підготовчого провадження, його суть та процедуру рішень, що приймаються у 

цьому провадженні в суді першої інстанції, а також питання, пов’язані з 

підготовкою до судового розгляду, є кандидатська дисертація О. Ф. Шминдрук на 

тему «Підготовче провадження в кримінальному процесі України» [556]. Разом з 

тим, багато питань доктринального та правозастосовного характеру й досі не 

знайшли однозначного вирішення в науці та практиці, що свідчить про актуальність 

цієї теми та доцільність її подальшої наукової розробки. 

Варто також звернути увагу на те, що дослідження підготовчого провадження 

провадилися не лише в межах наукової спеціальності 12.00.09 «Кримінальний 

процес та криміналістика, судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність», а й 

у суміжних процесуальних науках, а саме, в адміністративному [176] та цивільному 

[51] процесах, а також у галузі юридичної психології [512]. Важливо, що в своїх 

роботах науковці проводили певне порівняння стадій підготовчого провадження в 

адміністративному, цивільному та кримінальному процесах, що свідчить про 

міжгалузеве значення проблематики підготовчого провадження. 

Таким чином, підготовче провадження можна вважати міждисциплінарним 

інститутом, проблеми якого потребують комплексного підходу. Попри значну 

кількість наукових досліджень, проблематику підготовчого провадження на 

сьогодні не можна вважати вичерпаною. Це зумовлює необхідність подальших 

наукових розвідок у цьому напрямі. У зв’язку із суттєвою зміною не тільки назви, а 

й самого порядку підготовчого провадження, виникає актуальна потреба у 

визначенні його положення в системі стадій кримінального процесу [37]. Вирішення 

питання щодо поняття, місця та значення підготовчого провадження можливо лише 

за умови розуміння системи кримінального провадження, диференціації його 

процесуальної форми. 

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 3 КПК, кримінальне провадження складається з 

досудового розслідування та судового провадження. Останнє включає кримінальне 
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провадження у суді першої інстанції, яке включає підготовче судове провадження14, 

судовий розгляд і ухвалення та проголошення судового рішення, провадження з 

перегляду судових рішень в апеляційному, касаційному порядку, а також за 

нововиявленими або виключними обставинами (п. 24 ч. 1 ст. 3 КПК).  

У зв’язку з тим, що законодавцем використовуються терміни «провадження» та 

«стадія», у сучасній літературі відсутній єдиний погляд при дослідженні цих 

елементів в системі кримінального процесу, окрім цього, вживаються також й інші 

поняття — «етап», «процедура» тощо. Таким чином, виникають складнощі у 

встановленні процесуальної природи підготовчого провадження, тобто визначенні 

того, чи є воно стадією, етапом стадії, або, взагалі, окремим провадженням. 

Застосування у назві предмета дослідження терміна «провадження» зумовлює 

необхідність більш детального дослідження сутності останнього. Так, у КПК 1960 р. 

термін «провадження» не використовувався, проте на підставі аналізу закріпленої у 

ньому системи кримінального процесу вчені визначали процесуальне провадження 

як головний полістадійний елемент юридичного процесу, який є системним 

утворенням, комплексом взаємопов’язаних і взаємообумовлених дій, у ході яких 

уповноважені суб’єкти у межах своєї компетенції і в рамках встановленої процедури 

здійснюють з’ясування фактичного складу та доказування фактичних обставин 

юридичної справи, приймаючи по ній відповідне рішення [576, с. 46]. 

Натомість в чинному КПК широко використано термін «провадження» у 

декількох значеннях. По-перше, в контексті загального найменування кримінальної 

процесуальної діяльності, а саме всієї сукупності процесуальних дій у зв’язку із 

вчиненням діяння, передбаченого ЗУ про кримінальну відповідальність. В цьому 

значенні поняття «кримінальне провадження» виступає родовим по відношенню до 

окремих його різновидів і стає рівнозначним таким усталеним поняттям, як 

«кримінальний процес», «кримінальне судочинство», які, на думку Л. М. Гуртієвої, 

воно фактично замінило в тексті чинного КПК [103, с. 100] (при цьому слід 

зазначити суто науковий характер терміну «кримінальний процес» на відміну від 

                                         
14 Слід звернути увагу на суперечності у визначенні законодавцем назви стадії. Так, у п. 24 ст. 13 КПК України її 

назву закріплено як «підготовче судове провадження», натомість глава 27, яка регулює провадження у цій стадії має 

назву «підготовче провадження». Таким чином, у тексті нами будуть використовуватися обидва варіанта. 
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терміну «кримінальне судочинство», який є нормативним).  

По-друге, термін «провадження» використовується задля виокремлення 

елементів структури кримінальної процесуальної діяльності, що відображають його 

рух, динаміку відповідно до процедури досудового розслідування та судового 

розгляду (наприклад, кримінальне провадження у суді першої інстанції, 

провадження з перегляду судових рішень тощо). Показово, що в такому сенсі цей 

термін застосовується до тих частин кримінальної процесуальної діяльності, які 

довгий час в науці кримінального процесу розглядалися як стадії. З огляду на це, 

окремі вчені, зокрема В. В. Вапнярчук, доходять висновку, що і провадження, і 

стадії – це фактично єдине явище, частина процесу, яка досліджується з різних 

ракурсів [58, с. 221], або що поняття «провадження» покликане замінити термін 

«стадія» [461, с. 63]. Такий підхід критикується іншими дослідниками, зокрема 

В. М. Трофименко зауважує, що стадія кримінального провадження є його 

структурним елементом, а тому і поняття стадії за своїм обсягом є більш вузьким 

порівняно з поняттям провадження; процесуальне провадження характеризується 

певним ступенем автономності в системі кримінального процесу [487, с. 51, 252].  

По-третє, цей термін вживається щодо окремих інститутів кримінального 

процесуального права, і тоді розуміється як особливий порядок провадження, що 

характеризується сукупністю певних рис, відмінних від «загального» порядку 

кримінального провадження. Як вказує А. О. Павлушина, провадження в процесі 

виділяються нейтральними процесуальними особливостями, які викликані 

специфікою розгляду справ тієї чи іншої категорії [347, с. 324]. На думку 

Ю. К. Якимовича, самостійне кримінальне процесуальне провадження може бути 

виокремлено за такими ознаками, як: наявність відмінностей у законодавчому 

регулюванні; наявність певних особливостей у діяльності органів, які здійснюють 

провадження; наявність суттєвих відмінностей порівняно із звичайним порядком 

провадження [575, с. 21]. На основі поглядів цих та інших учених В. М. Трофименко 

формулює дефініцію кримінального процесуального провадження як цілісної 

відносно автономної полістадійної частини кримінального процесу, що об’єднує 

комплекс взаємопов’язаних і взаємообумовлених процесуальних дій, які, будучи 
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спрямованими на вирішення загальних завдань кримінального провадження через 

досягнення конкретного правового результату, здійснюються уповноваженими 

суб’єктами з приводу процесуальних відносин, які відрізняються предметною 

характеристикою, в особливому процесуальному порядку, результати яких 

формалізуються у відповідних процесуальних рішеннях [487, с. 247].  

Деякі вчені вважають, що поняття «провадження» може вживатися для 

позначення: а) всього кримінального процесу; б) утворень полістадійного характеру 

у межах системи кримінального процесу (зокрема, судове провадження у першій 

інстанції, провадження щодо неповнолітніх); в) стадії кримінального процесу 

(наприклад, підготовче провадження); г) виду діяльності в рамках стадії 

кримінального процесу (наприклад, провадження в суді присяжних); д) підвиду 

провадження (наприклад, письмове апеляційне провадження) [327, с. 88]. На наш 

погляд, такий підхід є дещо поверховим, і йому бракує виокремлення чітких 

критеріїв для визначення терміну «провадження». Різноманітність підходів щодо 

вжиття терміна «провадження» дещо ускладнює розуміння оновленої системи 

кримінального судочинства, зокрема і місця у ній підготовчого провадження.  

Натомість поняття «стадія» у чинному КПК зустрічається набагато рідше. 

Безпосередньо воно застосовується для визначення досудового розслідування (п. 5 

ч. 1 ст. 3 КПК), а також притягнення до кримінальної відповідальності (п. 14 ч. 1 ст. 

3 КПК). Поряд з цим, вказівки, які містяться в п. 11 ч. 3 ст. 42, ч. 3 ст. 43, ч. 5 ст. 53, 

п. 12 ч. 1 ст. 56, п. 6 ч. 3 ст. 64-1 та ін. КПК, дозволяють зробити висновок про 

множинність стадій кримінального провадження.  

На підставі викладеного вбачається, що підготовче судове провадження в 

контексті нашого дослідження має розглядатися як невід’ємна частина 

кримінального провадження у розумінні його стадії. З огляду на це, поняття 

останньої потребує додаткової уваги. Так, у радянський період загальновизнаною 

була точка зору, відповідно до якої систему кримінального процесу складали стадії, 

які розумілися як відносно самостійні частини судочинства [128, с. 39; 248, с. 93-99; 

459, с. 66-69; 576, с. 58]. Такий підхід залишається актуальним й на сьогодні, і 

знаходить відображення у поглядах сучасних дослідників на сутність стадій 
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кримінального процесу, які лише частково його деталізують та розширюють. Так, 

під стадією кримінального процесу розуміється частина кримінального судочинства, 

що характеризується такими ознаками: (1) наявність власних завдань, які 

випливають із загальних завдань кримінального судочинства; (2) особливості 

реалізації принципів кримінального процесу (3) наявність власного кола учасників; 

(4) наявність своєрідної процесуальної форми реалізації власних завдань; (5) певні 

часові межі провадження у конкретній стадії; (6) перевірка якості, законності та 

обґрунтованості прийнятих на попередній стадії рішень; (7) винесення її 

підсумкового процесуального акту [49, с. 48; 69, с. 21; 215, с. 13-14; 278, с. 553]. 

Л. М. Лобойко доповнює вищевказані ознаки стадії її етапами, зазначаючи, що стадії 

кримінального процесу – це «відносно самостійні частини, кожна з яких має власні 

завдання, специфічне коло учасників  і процесуальних засобів діяльності, проходить 

притаманні тільки для неї етапи і завершується прийняттям певного рішення, яким 

вона, як правило, трансформується в наступну стадію» [243, с. 11].  

Розглядаючи етап, який знаходиться між досудовим розслідуванням та судовим 

розглядом, більшість радянських вчених традиційно вважали його самостійною 

стадією кримінального процесу. Такої думки стосовно віддання обвинуваченого до 

суду дотримувалися М. І. Бажанов та Ю. М. Грошевий [40, с. 13], М. С. Строгович 

[460, с. 181], І. Д. Перлов [353, с. 7], Н. Михайлова [305, с. 60-61] та ін. Зазначений 

погляд залишався усталеним і в пострадянський період, у т. ч. коли віддання 

обвинуваченого до суду було трансформоване у попередній розгляд справи суддею. 

Зокрема, його докладне обґрунтування наводять науковці, які досліджували стадію 

на дисертаційному рівні: Н. О. Зражевська [146, с. 6], А. В. Федіна [512, с. 5] та 

Н. А. Юркевич [573, с. 15]. 

У сучасній процесуальній літературі традиційний підхід до розуміння 

розглядуваної діяльності як самостійної стадії кримінального провадження перестає 

бути одностайним. З одного боку, підготовче провадження продовжують розглядати 

як стадію кримінального провадження більшість дослідників, у т. ч. укладачі 

науково-практичних коментарів КПК [41; 212, с. 26; 244, с. 17; 307, с. 225; 450, 

с. 124; 463, с. 197], які, вочевидь, вважаючи такий підхід усталеним, не вдаються до 
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його критичного розгляду. 

З іншого боку, у зв’язку з тим, що відповідно до структури закону підготовче 

провадження є частиною судового провадження, деякі вчені заперечують його 

значення як самостійної стадії, вважаючи його етапом процесуальної діяльності. 

Слід відзначити, що термін «етап», поряд із поняттям «стадія», є широко 

використовуваним у науковій юридичній літературі у значенні елемента, який 

містить взаємопов’язану систему дій, об’єднаних єдністю завдань, умовами та 

специфікою прийомів, що структурно входить до складу тієї або іншої стадії, тобто 

є на порядок нижчим за неї за своїм значенням. Однак проблеми у його застосуванні 

зумовлені тим, що, по-перше, відсутні критерії виділення у системі кримінального 

процесу відносно самостійних елементів та їх систем, що тягне за собою розбіжність 

у поглядах на їх визначення; по-друге, КПК не використовує терміну «етап» для 

характеристики кримінальної процесуальної діяльності.  

Так, на думку Л. В. Карабут суд першої інстанції відповідно до КПК діє в межах 

однієї стадії судового провадження, а підготовче провадження є лише етапом стадії, 

яка має найменування «судове провадження у першій інстанції», бо елементи її 

структури та змісту не дають можливість віднести її до числа самостійних стадій 

[161, с. 293]. В. О. Попелюшко, також говорячи про підготовче провадження та 

судовий розгляд,  не використовує термін «стадія», вважаючи їх «етапами» з-поміж 

трьох послідовних етапів стадії судового провадження, де судовий розгляд є 

центральним [376, с. 45]. О. Ф. Шминдрук уникає питання про значення 

підготовчого провадження як стадії, розглядаючи його як кримінальний 

процесуальний інститут [556, с. 13].  

Варто зазначити, що на підставі аналізу відповідності підготовчого провадження 

ознакам стадії кримінального провадження більшість вчених доходять висновку про 

те, що цей етап є окремою стадією. Так, М. І. Леоненко стверджує, що «… не 

зважаючи на те, що формально підготовче провадження набуло статусу 

процесуального інституту і увійшло в структуру стадії судового провадження у 

першій інстанції, його зміст дозволяє стверджувати, що воно зберегло свою 

самостійність і значущість саме як стадія кримінального процесу» [233, с. 241]. 
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О. В. Єні та Л. Г. Матієк вважають підготовче провадження не лише проміжним 

етапом між стадією досудового розслідування та судовим розглядом, а й 

самостійною стадією судового провадження, якій властиві всі характерні для стадій 

кримінального процесу ознаки [124, с. 288]. 

На думку Л. М. Лобойка, кількість стадій має визначатися з урахуванням потреб 

забезпечення процесуальної економії та всебічного встановлення обставин 

кримінального правопорушення. При цьому виникнення й існування в просторово-

часових межах кримінального процесу стадії  підготовчого провадження (поряд із 

стадіями досудового розслідування, судового розгляду, виконання вироку),  

повністю залежить від імперативних настанов законодавця щодо необхідності 

реалізації норм кримінального права і відповідає логічній «стадійності» 

правозастосовного процесу, що включає встановлення обставин справи, вибір й 

аналіз норми права, прийняття рішення у справі, виконання рішення [242, с. 108]. 

На наш погляд, дискусії з цього питання можуть бути зняті при більш уважному 

розгляді положень КПК. Адже дослідники, які, дотримуючись формального підходу, 

заперечують значення підготовчого провадження як самостійної стадії, посилаючись 

на п. 24 ч. 1 ст. 3 КПК, не беруть до уваги норми ч. 6 ст. 34 КПК, згідно з якими 

«суд, якому направлено кримінальне провадження з іншого суду, розпочинає судове 

провадження зі стадії підготовчого судового засідання незалежно від стадії, на якій 

в іншому суді виникли обставини, передбачені частиною першою цієї статті»15. З 

наведених положень можна сформулювати наступний висновок: (1) законодавець 

вважає підготовче провадження (процесуальною формою якого є підготовче судове 

засідання) стадією; (2) у судовому провадженні в суді першої інстанції наявні й інші 

стадії, однією з яких є підготовче судове провадження. Підставою для формального 

виокремлення підготовчого провадження як самостійної стадії є і його 

регламентація в окремій главі 27 КПК. 

Відповідає підготовче судове провадження і змістовним ознакам стадії 

кримінального провадження, сформульованим у науковій літературі. Найбільш 

                                         
15 Слід звернути увагу на те, що закріплення терміну «підготовче судове засідання» для визначення назви вказаної 

стадії у даному випадку, не відповідає як терміну, закріпленому у п. 24 ст. 3 КПК України, так і главі 27 КПК України, 

відповідно до якої підготовче судове засідання є процесуальною  формою підготовчого провадження. 
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вдалою з цього приводу є, як видається, точка зору Н. В. Жогіна і Ф. Н. Фаткулліна, 

які характеризуючи стадію порушення кримінальної справи, виокремили наступні 

ознаки стадії: 1) цей етап є неминучою частиною, якщо тільки інше не застережено в 

законі; 2) має самостійні, але підпорядковані загальній меті процесуальні завдання, 

невиконання яких перешкоджає подальшому розвиткові процесу; 3) 

характеризується специфічними процесуальними діями і відповідними правовими 

відносинами; 4) характеризується особливим положенням суб'єктів, які ведуть 

процес на даному етапі провадження у справі; 5) процесуальною формою та 

умовами провадження у справі; 6) підсумковим процесуальним актом, в якому 

суб’єкти, що ведуть процес, викладають своє рішення і вказують на подальший хід 

справи [128, с. 39]. Ми звернулися саме до цієї наукової позиції, оскільки, на відміну 

від вищевказаних, вона з поміж іншого виходить з того, що стадія є неминучою 

частиною кримінального провадження. У зв’язку з цим В. М. Трофименко слушно 

зазначає, що така ознака дозволяє виявити функціонально-часовий зв'язок стадій 

процесу та їх логіко-функціональну послідовність [487, с. 145].  

В системі кримінального провадження підготовче провадження є його 

неминучою частиною (за винятком випадків закриття кримінального провадження 

під час досудового розслідування), адже скерування прокурором будь-якого 

підсумкового процесуального акту досудового розслідування до суду ініціює 

відкриття підготовчого провадження, без якого судове провадження в суді першої 

інстанції здійснюватися не може. За загальним порядком, при направленні  

прокурором обвинувального акту до суду підготовче провадження займає проміжне 

місце між досудовим розслідуванням та судовим розглядом, а рішення суду в цій 

стадії визначають подальший хід кримінального провадження і за наявності 

встановлених підстав його трансформацію в наступну стадію судового розгляду. В 

цьому знаходить прояв логіко-функціональна послідовність стадій кримінального 

провадження. Також підготовче провадження характеризується специфічними 

процесуальними засобами для вирішення його завдань, що полягає в наявності 

окрім діяльності предметно-практичної, сукупності інтелектуально-логічних 

засобів, що забезпечують можливість прийняття судом відповідного рішення. 
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Сказане дозволяє дійти висновку про відповідність підготовчого провадження 

ознакам стадії кримінального процесу, яка є його неминучою частиною, 

характеризується специфічними завданнями, процесуальними засобами, правовими 

відносинами, особливістю процесуального статусу її суб’єктів та підсумковими 

процесуальними актами. Не вдаючись до детального розгляду кожного з цих 

елементів, що буде проведено в наступних частинах цієї роботи, зазначимо, що 

процесуальна діяльність у підготовчому провадженні має особливу форму реалізації 

– підготовче судове засідання (ч. 2 ст. 314 КПК), однак не обмежується ним, 

включаючи підготовчу та допоміжну відносно проведення такого засідання 

діяльність.   

 

1.2. Поняття, завдання і функціональне призначення підготовчого 

провадження 

 

Дискусійний характер процесуальної природи підготовчого провадження, про 

який йшлося у попередньому підрозділі, призвів до того, що поняття підготовчого 

провадження у науковій юридичній літературі не є усталеним. Воно пройшло 

тривалу еволюцію, трансформуючись залежно від етапів розвитку законодавчої 

регламентації цієї стадії, розглянутих вище. Не зупиняючись на дослідженні 

визначень стадії за часу дії КПК 1960 р. [40, с. 13; 375, с. 18; 474, с. 435], очевидно, 

що в умовах діючого КПК поняття підготовчого провадження потребує нового 

визначення з урахуванням його функціонального призначення.  

Аналіз наукової літератури показує відсутність концептуальних змін у його 

формулюванні. Так, на думку О. А. Банчука, Р. О. Куйбіди та М. І. Хавронюка, 

підготовче провадження є стадією кримінального процесу, на якій суд, не 

вирішуючи наперед питання про винуватість, на підставі обвинувального акта і 

реєстру матеріалів кримінального провадження, думок та клопотань учасників 

процесу встановлює наявність або відсутність достатніх правових та фактичних 

підстав для призначення судового розгляду, а за наявності таких підстав призначає 

судовий розгляд та вчиняє підготовчі дії для забезпечення необхідних умов його 
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ефективного проведення [321, с. 588]. Х. М. Павич визначає підготовче 

провадження як самостійну стадію кримінального процесу, в якій суддя 

одноособово, за участю учасників кримінального провадження (прокурора, 

обвинуваченого, захисника, потерпілого, його представника та законного 

представника, цивільного позивача, його представника та законного представника, 

цивільного позивача та його представника), не вирішуючи наперед питання про 

винуватість обвинуваченого, перевіряє наявність фактичних і юридичних підстав 

розглядати справу у суді, вирішити питання, пов’язані з підготовкою справи до 

судового розгляду та постановити відповідне рішення [346, с. 214-215]. На жаль, у 

наведеному визначенні автор не повністю розкриває сутність підготовчого 

провадження, натомість надмірну, на наш погляд, увагу приділяє його суб’єктному 

складу, який, однак, не є ознакою, що достатнім чином розкриває специфіку цієї 

стадії. 

Зупинимось на окремих вказаних ознаках цієї стадії. Передусім такої її ознаки, 

як те, що суд у підготовчому провадженні «не вирішує наперед питання про 

винуватість». З наведених вище визначень стадії віддання до суду/попереднього 

розгляду справи суддею вбачається, що у попередні періоди вказана ознака 

розумілася дослідниками як базова при характеристиці розглядуваної стадії. Проте в 

сучасних умовах такий підхід не може бути застосовано, адже питання про 

доведеність вини вирішується у підготовчому провадженні як при затвердженні 

угоди, так і при звільненні особи від кримінальної відповідальності, що, як 

справедливо відмічає В. М. Трофименко, належить до концептуальних новел КПК, 

що стосуються підготовчого провадження [485, с. 139].  

Л. В. Карабут зазначає, що функція правосуддя дістає свою повну реалізацію 

лише у стадіях, у яких кримінальна справа вирішується по суті або переглядається 

судове рішення, проте робить протилежний висновок: якщо за результатами 

підготовчого провадження приймаються рішення по суті, то провадження не може 

розглядатися як самостійна стадія, інакше у структурі кримінальної процесуальної 

діяльності у суді першої інстанції існують дві самостійні стадії, в яких дістає 

остаточний вияв функція правосуддя [161, с. 292-293]. 
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Твердження про те, чи здійснюється на стадії підготовчого провадження функція 

правосуддя, безпосередньо залежить від розуміння останньої. Так, І. Є. Марочкін 

вказує, що правосуддя становить зміст судової діяльності з вирішення юридично 

значущих справ, що мають правові наслідки. Суд компетентний зробити висновок 

про наявність порушених норм права, дати правову оцінку такому порушенню, 

визначити коло осіб, винних у цьому, та призначити їм міру відповідальності за таке 

порушення [462, с. 17]. У цьому відношенні ті ситуації підготовчого провадження, 

які закінчуються ухваленням вироку, а також прийняттям рішення про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності, відповідають сутності правосуддя, адже 

передбачають вирішення кримінально-правового конфлікту по суті. 

На наш погляд, підготовче провадження можна визначити як самостійну стадію 

кримінального провадження, з якої розпочинається судове провадження у першій 

інстанції, і яка полягає в тому, що суд у визначеному законом порядку, шляхом 

проведення підготовчого засідання за участю учасників судового провадження, на 

основі дослідження процесуальних документів, що надійшли від прокурора, 

з'ясування позицій учасників кримінального провадження вирішує його по суті 

шляхом затвердження угоди та ухвалення вироку, звільнення особи від 

кримінальної відповідальності або встановлює наявність достатніх підстав для 

призначення судового розгляду в загальному порядку, у зв’язку з чим призначає 

судовий розгляд і здійснює організаційно-підготовчі дії.  

Дискусійним є віднесення до ознак, що характеризують стадії, принципів 

кримінального процесу. Думку про те, що до кола ознак, які дозволяють 

відокремити самостійну стадію, відносяться ще й принципи, що діють в рамках тієї 

чи іншої стадії, висловлювала у радянські часи П. С. Елькінд [572, с. 51]. З цим 

згодна О. В. Волколуп, яка вважає, що принципи утворюють «каркас» будь-якої 

стадії, тому в залежності від їх сукупності та особливостей реалізації можна 

з’ясувати особливості конкретної стадії та її індивідуальність в системі 

кримінального процесу [69, с. 20-21]. Втім, існує й інша точка зору, висловлена 

О. Р. Михайленком, відповідно до якої своєрідність вираження принципів не може 

бути включена до характеристики стадії, оскільки дана ознака характеризує стадію 
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не як окремий етап кримінального процесу, а як її процесуальну форму та методи 

впливу [301, с. 116]. На наш погляд, характерною ознакою стадії підготовчого 

провадження є не система принципів кримінального провадження, які в ній діють, 

оскільки принципи є загальними і так чи інакше виявляються на будь-якій стадії 

кримінального провадження, а отже – не становлять її своєрідності. 

Варто звернути увагу на те, що стадія підготовчого провадження властива всім 

видам судочинства. Так, фахівці з адміністративного права визначають підготовче 

провадження як обов'язкову самостійну стадію адміністративного процесу, якій 

притаманні самостійні мета і завдання, а наслідки проведення відповідних 

процесуальних дій оформлюються процесуальним документом, який логічно 

завершує цю стадію [177, с. 116]. У науковій літературі призначення стадії 

підготовчого провадження адміністративного процесу визначається як вирішення 

спірних питань між сторонами, з’ясування можливостей оптимізації процесу 

шляхом припинення спору до судового розгляду, а за відсутності таких 

можливостей – забезпечення всебічного та об’єктивного розгляду і вирішення 

публічно-правового спору шляхом зібрання необхідного доказового матеріалу [176, 

с. 4; 188, с. 478; 204, с. 160].  

У працях вчених у галузі цивільного процесу підготовка справи до судового 

розгляду розглядається як самостійна стадія цивільного процесу [520, с. 424-425; 

563, с. 363], метою якої є забезпечення судом та іншими учасниками цивільного 

процесу умов для правильного та своєчасного розгляду справи у відповідному 

провадженні [52, с. 132], врегулювання спору до судового розгляду або констатація 

факту готовності справи до розгляду16. Відповідно, на думку Д. Д. Луспеника, 

недооцінка цієї стадії, помилки і прорахунки суддів дають невірний напрям усьому 

судовому розгляду, спричиняють численні порушення строків розгляду справи і 

                                         
16 У цивільному судочинстві, на думку О. П. Іванченко, найбільш доцільними вбачаються дії судді зі сприяння 

досудовому врегулюванню спору, примиренню сторін саме в ході попереднього судового засідання, оскільки, по-

перше, попереднє судове засідання за загальним правилом є обов’язковим для кожної справи та проводиться суддею 

за участю сторін та інших осіб, які беруть участь у справі; по-друге, попереднім судовим засіданням по суті 

завершується стадія підготовки, а це означає, що сторони по справі отримали можливість ознайомитися з доказами та 

аргументами один одного та оцінити свої шанси й вірогідний результат справи. По-третє, у попередньому судовому 

засіданні справа не розглядається по суті, а це передбачає, хоча і в незначній мірі, проте все ж меншу формальність, 

ніж повноцінне судове засідання [147, с. 30; 148, с. 2]. В цьому вбачаються певні паралелі з кримінальним процесом в 

частині того, що розгляд і затвердження судом угод в кримінальному провадженні віднесено саме до стадії 

підготовчого провадження (детальніше див. розділ 3). 
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нерідко є підставою скасування судових рішень [251, с. 145-146]. Найбільш повно ця 

теза обґрунтована у дисертації Н. Л. Бондаренко-Зелінської [51, с. 4].  

Необхідно наголосити, що в результаті викладення процесуальних кодексів в 

новій редакції від 03.10.2017 законодавче регулювання підготовчого провадження 

було значною мірою уніфіковане. Так, в адміністративному судочинстві воно 

регламентоване Главою 3 «Підготовче провадження» Розділу II «Позовне 

провадження» КАС, в цивільному судочинстві – Главою 3 «Підготовче 

провадження» Розділу ІІІ «Позовне провадження» ЦПК, в господарському 

судочинстві – Главою 3 «Підготовче провадження» Розділу ІІІ «Позовне 

провадження» ГПК. При цьому норми законів регламентують завдання та строк 

підготовчого провадження, подання відзиву, пояснень третіх осіб щодо позову або 

відзиву, пред’явлення зустрічного позову, проведення підготовчого засідання, 

судові рішення, які у ньому приймаються, тощо.  

Завданнями підготовчого провадження в усіх зазначених видах судочинства є: 

1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, 

позовних вимог та складу учасників судового процесу; 2) з’ясування заперечень 

проти позовних вимог; 3) визначення обставин справи, які підлягають 

встановленню, та зібрання відповідних доказів; 4) вирішення відводів; 5) визначення 

порядку розгляду справи; 6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, 

своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті (ч. 2 ст. 173 КАС, ч. 1 ст. 

189 ЦПК, ч. 1 ст. 177 ГПК). Строк підготовчого провадження починається 

відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання, і 

становить 60 днів з дня відкриття провадження у справі (у виняткових випадках для 

належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений 

не більше, ніж на 30 днів за клопотанням сторін або з ініціативи суду). 

В усіх видах судочинства підготовче засідання проводиться судом з 

повідомленням учасників справи за правилами розгляду справи. За результатами 

підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про: 1) залишення позовної заяви без 

розгляду; 2) закриття провадження у справі; 3) закриття підготовчого провадження 

та призначення справи до судового розгляду по суті. Також за результатами 



 

 

37 

підготовчого провадження суд ухвалює рішення про задоволення позову у випадку 

визнання позову відповідачем (ст. 183 КАС, ст. 200 ЦПК, ст. 185 ГПК). 

Тож, стадія підготовчого провадження є типовою для всіх видів судочинства і 

покликана забезпечити взаємозв’язок судового розгляду із попередньою 

процесуальною діяльністю у справі, усунути перешкоди й створити умови для його 

проведення, а також дати сторонам можливість врегулювати спір між ними до 

початку судового розгляду17. Також можна зробити висновок, що подібність 

порядку розглядуваної стадії в різних видах судочинства, єдині завдання й 

процесуальне значення підготовчого провадження є конкретним результатом 

практичного впровадження вказаних ідей у вітчизняне законодавство. А враховуючи 

той факт, що чинний КПК було прийнято останнім з чинних процесуальних 

кодексів, можна зробити висновок, що, крім розглянутого нами вище історичного 

досвіду, він певною мірою акцептував чинні на той час положення КАС та ЦПК 

відносно регламентації підготовчого провадження. Останні, на думку вчених, 

спробували внести послідовність в дії судді та сторін, сформувати струнку 

концепцію цієї діяльності, в основі котрої лежить змагальність, диспозитивність як 

принципи виконання цієї діяльності, різноманітність варіантів діяльності суду і 

сторін [476, с. 145]. На сучасному етапі, в результаті реформи процесуального 

законодавства, регламентація підготовчого провадження у КПК певною мірою 

«відстає» і відрізняється від інших видів судочинства, що ставить питання про 

необхідність певної уніфікації положень КПК з відповідними нормами КАС, ЦПК та 

ГПК в цій частині. Маючи міжгалузевий характер, інститут підготовчого 

провадження, на нашу думку, доцільно уніфікувати і в КПК передбачити завдання 

та строки підготовчого провадження, а також підготовчого засідання; надання 

можливості протилежній стороні подавати суду відзив на процесуальний акт, яким 

ініціюється судове провадження; встановити часові межі підготовчого провадження; 

визначити підстави для відкладення підготовчого засідання та оголошення перерви.  

                                         
17 В цьому вбачається реалізація ідеї зближення різних видів судочинства і здійснення їх за єдиними правилами, 

що була закладена у програмних документах судово-правової реформи в Україні. Зокрема, у Концепції реформування 

кримінальної юстиції України від 8 квітня 2008 р. наголошувалося, що судове провадження з розгляду кримінальних 

справ за новим КПК України необхідно уніфікувати з цивільним та адміністративним судочинством наскільки це 

дозволять особливості, обумовлені предметом і завданням кримінального судочинства [200; 420]. 
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Така пропозиція відповідає парадигмі судового права, яке як наукова теорія 

покликане виокремлювати й поглиблено досліджувати спільні риси судових 

процедур [32]. Теоретики судового права концентрують увагу на вузлових 

моментах, що споріднюють різні види судочинства, задля створення цілісного 

вчення про правосуддя [396, с. 219]. До їх числа відноситься і стадійна побудова 

відповідних судових процесів, що, в свою чергу, передбачає існування у системі 

стадій судового провадження стадії підготовчого провадження. У науці судового 

права підготовче судове провадження характеризується як типова для різних видів 

судочинства стадія судового процесу, що проводиться суддею за участю сторін з 

метою з’ясування можливості розгляду й вирішення справи по суті, ознайомлення зі 

справою сторін, а також з’ясування можливості врегулювання спору до судового 

розгляду справи [228, с. 129]. Зазначений підхід до визначення сутності 

підготовчого провадження має універсальний характер, проте у кримінальному 

провадженні він набуває істотної специфіки. 

Передусім, особливості підготовчого провадження у кримінальному процесі 

обумовлені наявністю стадії досудового розслідування, яка відсутня в інших видах 

судочинства, і зумовленої цим необхідності забезпечити її взаємозв’язок зі стадією 

судового розгляду. Тоді як в адміністративному, цивільному та господарському 

судочинствах у підготовчому провадженні з’ясовуються суто питання необхідності 

проведення судового розгляду (за відсутності досудового врегулювання спору) і 

створення належних процесуальних та організаційних умов для цього, в 

підготовчому кримінальному провадженні вирішується питання про можливість 

переходу від досудового розслідування до судового розгляду, а отже – надається 

певна процесуальна оцінка першого з точки зору перспективи другого.   

Науковці в числі ознак, що характеризують правову процедуру, виділяють її 

ієрархічність, яка виявляється в тому, що одна процедурна норма деталізує іншу, 

одні процедурні правовідносини забезпечують процес реалізації інших. Це, в свою 

чергу, призводить до того, що у процедурі майже кожні правовідносини, з одного 

боку, виступають як такі, що організуються (процес реалізації яких забезпечується), 

а з іншого – як ті, що організують (забезпечують) [422, с. 30]. Аналогічною за 



 

 

39 

змістом є думка Д. Суботіна, що майже кожна із стадій виконує певні функції одна 

щодо іншої. Кожна наступна виконує контрольну функцію стосовно попередніх у 

зв’язку з тим, що в ній перевіряються у визначених законом межах законність і 

обґрунтованість прийнятих у попередній стадії процесуальних рішень, а щодо 

наступної стадії – кожна стадія виконує підготовчу функцію, спрямовану на 

створення умов для успішного вирішення завдань наступної стадії [461]. Зазначене 

застосовувалося і для характеристики стадії підготовчого провадження. З одного 

боку, на її здійснення спрямована система підготовчих (організаційних та 

процесуальних) дій, що складають зміст досудової стадії процесу; з іншого боку, 

підготовче провадження покликане створити підґрунтя для подальшого судового 

розгляду справи, «підготувати» до цього суд і учасників провадження, що власне і 

втілене у назві цієї стадії. І якщо для всіх інших видів судочинства ця залежність 

виявляється у тому, що підготовче провадження є початковою стадією судочинства, 

оскільки правовідносини, що йому передують, не мають процесуального характеру, 

то у кримінальному процесі воно слугує «перехідним містком» між відносно 

самостійними стадіями досудового розслідування і судового розгляду. 

Вказані особливості досить виразно виявляються при розгляді питання про 

завдання й функціональне призначення стадії підготовчого провадження у 

кримінальному процесі, яке у науковій юридичній літературі залишається 

предметом дискусій18. В умовах дії КПК 1960 р. формулювання завдань стадії 

змінювалося з часом, проте, науковцям загалом була притаманна єдність у розумінні 

завдань стадії як попередньої судової перевірки висновків органів розслідування 

(контрольної щодо попереднього розслідування), так і встановленні достатності 

підстав для вирішення справи по суті (організаційно-підготовчої щодо судового 

розгляду) [39, с. 6; 114, с. 10; 191, с. 229; 279, с.236; 243, с. 72-73; 311, с. 421].   

Розуміння призначення цієї стадії як контролю за результатами досудового 

розслідування зберігається і до цього часу, проте доповнюється іншими завданнями 

[556, с. 7]. В основі цього підходу лежить розуміння проміжного характеру 

                                         
18 Загалом, поняття «завдання» у тлумачному словнику української мови визначається як: 1) наперед визначений, 

запланований для виконання обсяг роботи, справа і т. ін.; 2) мета, до якої прагнуть; те, що хочуть здійснити [59, с. 

378]. 
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підготовчого провадження між попередньою стадією досудового розслідування й 

наступною стадією судового розгляду. Як зауважує Х. М.  Павич, стадія 

підготовчого провадження займає проміжне положення між досудовим 

розслідуванням, стосовно якого вона має контрольний характер, і судовим 

розглядом, щодо якого вона має організуючий характер, а також служить 

«процесуальним фільтром» [346, с. 216].  

Разом з тим, наявність контролю в підготовчому провадженні серед його завдань  

в умовах дії КПК 2012 р. викликає сумнів з огляду на публічно-правовий тип 

кримінального процесу та істотне розширення дії засади змагальності. Як 

справедливо зауважують В. В. Колодчин і А. Р. Туманянц, перевірка та контроль 

правильності проведення досудового слідства (контрольна функція підготовчого 

провадження) по суті була ліквідована, а контрольні повноваження судді, що 

здійснює підготовче провадження, розповсюджуються лише на кінцевий етап 

досудового розслідування, який передбачає складання підсумкових документів та 

вручення їх копій учасникам кримінального провадження [197, с. 74]. Більше того, 

вважаємо, що перевірка відповідності вимогам закону процесуальних актів, що 

надішли до суду від прокурора (що складає сутність контрольних повноважень 

судді, про які зазначають вищевказані автори), цілком охоплюється не 

контрольними завданнями цієї стадії, а завданням встановлення  підстав для 

подальшої процесуальної діяльності суду (яка в загальному порядку здійснюється з 

метою підготовки судового розгляду, а в окремих диференційованих порядках 

обмежується підготовчим провадженням). 

В даному контексті варто відзначити позицію тієї групи авторів, які акцентують 

увагу на завданнях підготовчого провадження, що визначають його зв'язок із 

судовим розглядом. Висловлюється думка, що підготовче провадження має 

особливе значення для подальшого судового розгляду, оскільки воно відповідає на 

запитання, чи буде в подальшому судовий розгляд справи, чи взагалі вона буде 

припинена, тобто на цій стадії закладаються підвалини подальшого судового 

провадження [238, с. 167], процесуальне та організаційне забезпечення проведення 

судового розгляду [211, с. 5]. Так, на думку Я. В. Замкової, основними завданнями 
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цієї стадії кримінального процесу є створення передумов для швидкого та якісного 

розгляду кримінального провадження на стадії судового розгляду [134, с. 106]. 

Однак ці погляди, будучи справедливими у своїй основі, не дають відповіді на нові 

завдання, які постали перед підготовчим провадженням і полягають у можливості 

розгляду та вирішення в ній кримінально-правового конфлікту.  

Намагаючись врахувати такі особливості, науковці правильно, на наш погляд, 

зазначають, що мета підготовчого провадження полягає у тому, щоб з’ясувати 

можливість врегулювання правового конфлікту до судового розгляду чи 

забезпечити правильне та швидке вирішення справи під час судового розгляду [112, 

с. 142]. На думку Х. М. Павич, виконання судом функції «ревізійного контролю» дає 

йому можливість здійснювати підготовчо-організаційні дії, необхідні для належного 

судового розгляду, чи прийняти відповідне рішення щодо вирішення кримінального 

провадження вже на цьому етапі [346, с. 215]. Як зауважує Л. Г.  Матієк, завданнями 

цієї стадії є визначення підстав і меж судового розгляду, забезпечення необхідних 

умов для правильної організації та успішного його проведення, однак ці завдання 

суттєво відрізняються у справах, що скеровані до суду з угодами чи клопотаннями 

про звільнення від кримінальної відповідальності [287, с. 53]. 

 Очевидно, що функціональне призначення та завдання підготовчого 

провадження відрізняються як від здійснення контролю за досудовим 

розслідуванням, так і від суто «підготовчо-організаційного» призначення 

розглядуваної стадії, тобто є специфічними. З іншого боку, оскільки стадія 

підготовчого провадження в сучасних умовах характеризується диференціацією 

рішень, які у ній приймаються, то і формулювання завдань цієї стадії повинно 

здійснюватися з урахуванням сутності процесуального акту прокурора.  

З урахуванням викладеного, привертають увагу погляди дослідників, які 

виділяють на стадії підготовчого провадження певну множинність завдань. Так, на 

думку Н. П. Сизої, до системи завдань, які виконуються судом у стадії підготовчого 

провадження, належать: 1) перевірка відповідності процесуальних документів, 

поданих прокурором, вимогам кримінального процесуального закону; 2) розгляд 

скарг та клопотань учасників кримінального провадження; 3) з’ясування наявності 
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підстав для завершення кримінального провадження; 4) встановлення відсутності 

порушень вимог кримінального процесуального закону, що перешкоджають 

призначенню судового розгляду; 5) вирішення питань, пов’язаних із підготовкою до 

судового розгляду [436]. До завдань підготовчого провадження також відносять 

перевірку: наявності процесуальних підстав для затвердження угоди про визнання 

винуватості чи про примирення, підстав для закриття провадження, відповідності 

вимогам кримінального процесуального закону обвинувального акта, клопотання 

про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, 

дотримання правил визначення підсудності кримінального провадження, а також 

підготовку умов для успішного проведення судового розгляду [183, с. 312-313].  

Разом із тим, попри намагання згаданих авторів якомога більш повно визначити 

перелік завдань підготовчого провадження, вони, на наш погляд, допускаються 

методологічної помилки, яка полягає в ототожненні завдань і предмета або 

процесуальних рішень, які передбачені на цій стадії. Завдання, на відміну від 

конкретних питань, що вирішуються судом, мають більш загальний характер і 

розкривають саму сутність цієї стадії, а не лише її можливі результати. 

Загалом, завдання стадії підготовчого провадження мають визначатися з 

урахуванням завдань кримінального провадження, сформульованих у ст. 2 КПК, що 

співвідносяться між собою як частина і ціле. В межах реалізації цих загальних 

завдань можна виокремити спеціальні завдання стадії підготовчого провадження, 

що відрізняють її від інших стадій кримінального провадження, насамперед 

суміжних – досудового розслідування й судового розгляду. Визначення завдань 

підготовчого провадження повинно відбуватися  в контексті розмежування таких 

понять як «завдання» та «повноваження», а також з урахуванням, по-перше, зміни 

підходу до визначення ролі суду у кримінальному провадженні, який не є суб'єктом, 

що здійснює контроль за досудовим розслідуванням, по-друге, впровадження 

змагальної моделі кримінального провадження, якій притаманне здійснення кожним 

суб’єктом кримінальної процесуальної діяльності власної функції [15, с. 129]. 

Окрім того, слід враховувати, що з прийняттям у 2012 р. КПК змінилася 

концепція кримінального судочинства, що зумовило переоцінку природи 
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обвинувального акта. Так, ще І. Я. Фойницький зазначав, що «обвинувачення … є 

той же позов», хоча й «публічний та індивідуальний» [518, с. 4], а за часів 

проведення в Україні малої судово-правової реформи у 2001 р. деякі вчені 

висловлювали думку про наявність у національному кримінальному процесі ознак 

позовного, розглядаючи обвинувальний акт як кримінальний позов, а кримінальний 

процес – як вирішення кримінально-правового конфлікту [513, с. 60-61].  

Зупиняючись на понятті, видах та ознаках позовного (акціонарного) 

кримінального процесу, А. В. Смірнов вважає, що такий процес передбачає 

побудову обвинувачення в суді у вигляді обвинувального позову та виокремлює такі 

його різновиди  як приватно-позовний та публічно-позовний [448, с. 32-47]. 

Аналізуючи наведені ним ознаки публічно-позовного кримінального процесу та 

положення КПК, можна виокремити характерні, притаманні йому риси, а саме: 1) 

розподілення обвинувачення на попереднє (досудове) і кінцеве (судове); 2) фактичні 

дані, зібрані під час досудового розслідування вважаються доказами тільки після 

обов’язкового дослідження їх судом; 3) ініціювання судового провадження 

обвинувальним позовом (обвинувальним актом); 4) диспозитивність позову, яка 

полягає у можливості його зміни, відмови від нього та укладенні угоди, що тягне за 

собою закриття кримінального провадження або затвердження угоди судом; 5) 

неможливість суду вимагати від сторони обвинувальної активності; 6) наявність 

субсідіарного обвинувачення – участь приватної особи (потерпілого) у якості 

єдиного обвинувача у випадку відмови від обвинувачення посадового обвинувача; 

7) право сторін впливати на обсяг дослідження доказів у судовому розгляді тощо19.   

Таким чином, розглядаючи сучасний кримінальний процес України як публічно-

позовний, можна констатувати, що обвинувальний акт (клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру) виступає 

кримінальним позовом, яким ініціюється судове провадження з відповідною метою, 

– здійснення судової діяльності для вирішення по суті кримінально-правового 

конфлікту. 

                                         
19 Зрозуміло, що мова йде про наявність більшості характерних ознак публічно-позовного кримінального процесу, 

а не про існування його у чистому вигляді. 
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На підставі викладеного вважаємо, що мета підготовчого провадження у 

сучасному кримінальному процесі полягає у з'ясуванні судом можливості 

врегулювання кримінально-правового конфлікту до судового розгляду або 

забезпеченні своєчасного і безперешкодного судового розгляду. 

Завдання підготовчого провадження зумовлюються вказаною метою і, на нашу 

думку, мають визначатися залежно від процесуального акту прокурора, що ініціює 

судове провадження, і відіграє значення кримінального позову: - при зверненні до 

суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів 

медичного чи виховного характеру завданням цієї стадії є встановлення підстав для 

призначення судового розгляду та здійснення його підготовки; - при надходженні до 

суду обвинувального акту разом з угодою, або клопотання про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності завданням є встановлення підстав для вирішення 

кримінально-правового конфлікту в даній стадії кримінального провадження. 

Вказане зумовлює необхідність звернення до проблеми коректного 

термінологічного найменування розглядуваної стадії. В цьому контексті уявляється 

доцільним звернутися до регламентації назви відповідної стадії у кримінальному 

процесуальному законодавстві зарубіжних держав. Так, майже в кожній країні 

Європи та на пострадянському просторі міститься проміжний етап між досудовим 

розслідуванням та судовим розглядом20, завданням якого є встановлення 

відповідності обвинувального акта та/або наявності достатності доказів щодо 

обвинувачення, здійснення підготовчих дій до судового розгляду, тощо. Втім, у 

жодній з них, окрім Польщі, в цій стадії не здійснюється правосуддя. Так, 

відповідно до розділу 40 КПК Польщі, який має назву «Попередня перевірка 

обвинувачення», головуючий, якщо для цього є підстави, може вирішити справу у 

судовому засіданні без проведення судового розгляду шляхом прийняття рішень про 

закриття провадження на підставі примирення обвинуваченого з потерпілим в 

                                         
20 Англія – попереднє слухання; Німеччина – попередній розгляд справи суддею; Австрія – підготовка до судового 

розгляду (проміжний процес); Швейцарія – підготовка справи до судового розгляду; Франція – віддання 

обвинуваченого до суду; Італія – попередній розгляд справи; Літва – підготовка судового розгляду; Латвія – 

підготовка справи до судового розгляду; Молдова – прийняття кримінальної справи до свого провадження (попереднє 

засідання); Польща – попередня перевірка обвинувачення; Болгарія – підготовчі дії для розгляду справи в судовому 

засіданні; Біларусь – призначення і підготовка судового розгляду; Грузія – досудове засідання; Киргізія – підготовчі 

дії до судового засідання та ін. 
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порядку ст. 59а КК Польщі, умовне закриття провадження  (приймається у формі 

вироку) та винесенні наказового вироку. Таким чином, як функціональне 

призначення зазначеної стадії, так, відповідно й її назва не обмежується лише 

здійсненням підготовчих дій до судового розгляду [464, с. 440-441]. 

 Як наголошувалося у попередньому підрозділі, за період свого розвитку стадія 

підготовчого провадження мала різні назви: віддання до суду, попередній розгляд 

справи суддею, підготовче провадження. Однак коректність назви цієї стадії в 

сучасному кримінальному процесі України викликає певні сумніви з огляду на 

диференціацію її завдань, процесуальної форми та судових рішень, що в ній 

приймаються. Враховуючи, що на даному етапі кримінального провадження 

кримінально-правовий конфлікт може бути вирішено по суті, ця стадія набуває 

завершального характеру стосовно всього попереднього до неї провадження. Проте, 

з урахуванням вищенаведених міркувань щодо доцільності уніфікації процедур у 

різних видах судочинства, зміну назви цієї стадії кримінального провадження 

вважаємо недоцільною. 

 

1.3. Особливості реалізації загальних засад кримінального провадження у 

підготовчому провадженні 

 

Принципи кримінального процесу або засади кримінального провадження, як 

вони названі у КПК, можуть бути визначені як основоположні вихідні засади, що в 

поєднанні визначають сутність, зміст і направленість діяльності субєктів процесу, 

спосіб і процесуальну форму їх діяльності, створюють систему гарантій у 

встановленні істини, захисту прав і свобод людини та забезпечення справедливості 

правосуддя [471, с. 10]. Ці норми, з одного боку, лежать в основі всієї системи норм 

кримінально-процесуального права [577], а з іншого – складають єдину систему, яка 

здійснює регулятивну й охоронну дію по відношенню до інших норм [92, с. 183]. 

При цьому всі засади судочинства в рамках цілісної системи органічно і нерозривно 

зв’язані як з усією системою, так і з рештою засад, взаємодіють між собою, тому 

порушення будь-якої з них призводить до порушення інших засад [269, с. 43]. 
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Відносно стадії підготовчого провадження ці положення означають, що вона, по-

перше, регламентується й має реалізовуватися на основі та у відповідності до 

загальних засад кримінального провадження; по-друге, зміст і призначення цієї 

стадії значною мірою визначають притаманні їй особливості реалізації загальних 

засад кримінального провадження; по-третє, хоча на стадії підготовчого 

провадження ці засади реалізуються різною мірою, проте в цілому мова йде про 

необхідність додержання цілісної системи принципів, завдяки чому забезпечується 

взаємозв’язок підготовчого провадження з іншими стадіями кримінального 

провадження; по-четверте, у разі порушення якоїсь однієї з них на розглядуваній 

стадії, це призведе до порушення всієї системи загальних засад кримінального 

провадження у цілому, що матиме безпосередній практичний наслідок у вигляді 

скасування або зміни відповідних судових рішень, прийнятих за результатами 

підготовчого провадження зокрема або кримінального провадження в цілому. Отже, 

загальні засади кримінального провадження відіграють відносно стадії підготовчого 

провадження системоутворююче, базове значення, і, разом з тим, набувають у цій 

стадії своєї безпосередньої реалізації, що має значну специфіку, порівняно з іншими 

стадіями кримінального процесу.  

Аналізуючи особливості реалізації загальних засад на стадії підготовчого 

провадження, останні можуть бути поділені на ті, застосування яких на цій стадії не 

має вираженої специфіки, а також ті, що такої специфіки набувають саме на стадії 

підготовчого провадження. Так, приміром, застосування засад верховенства права, 

рівності перед законом і судом, поваги до людської гідності, забезпечення права на 

свободу та особисту недоторканність, недоторканності житла, таємниці спілкування, 

невтручання у приватне життя, недоторканності права власності, мови, якою 

здійснюється кримінальне провадження тощо, у підготовчому провадженні суттєво 

не відрізняється від їх проявів у судовому розгляді, а частково – і у досудовому 

розслідуванні. Натомість інші засади на цій стадії проявляють себе більш виразно, і 

тому заслуговують на детальнішу увагу. 

Так, деяку специфіку на цій стадії набуває засада законності, а саме та її 

складова, що передбачає обов’язок прокурора, керівника органу досудового 
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розслідування, слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини 

кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що 

виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що 

пом’якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та 

забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень (ч. 2 ст. 9 

КПК). Зокрема, вона обмежується у тих випадках, коли закон передбачає вирішення 

кримінального провадження по суті на стадії підготовчого провадження. Зазначене 

стосується звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про яке 

надсилається прокурором до суду без проведення досудового розслідування у 

повному обсязі. З огляду на це, фахівці обґрунтовано розглядають норми ч. 2 ст. 286 

КПК як один з винятків із вимоги повного та всебічного дослідження всіх обставин 

кримінального провадження [207, с. 487]. Як вказує В. М. Кобернюк, у такому разі 

не всі істотні обставини кримінального провадження можуть бути встановлені та 

отримати належну правову оцінку, що веде до певного протиріччя засаді законності 

кримінального провадження [179, с. 27]. Зазначене стосується і застосування угод, 

яке, як вказується у науковій юридичній літературі, полегшує діяльність 

правозастосувачів щодо встановлення всіх обставин вчиненого, визначення ступеня 

участі обвинуваченого у розкритті та розслідуванні злочинів [435, с. 46]. Таким 

чином, в обох вказаних випадках замість вимоги щодо повного, всебічного й 

неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий і 

прокурор достроково завершують досудове розслідування для передання 

кримінального провадження на розгляд суду у підготовчому провадженні. Разом з 

тим, таке обмеження зумовлено дією засади диспозитивності, розумних строків та 

не суперечить загальним вимогам засади законності.  

Серед засад кримінального провадження на стадії підготовчого провадження 

найбільшого обмеження зазнає засада презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини (ч. 1 ст. 62 Конституції України, ч. 1 ст. ст. 17 КПК), оскільки 

закриття кримінального провадження зі звільненням особи від кримінальної 

відповідальності на стадії підготовчого провадження оформлюється ухвалою, а не 

обвинувальним вироком суду, хоча при цьому констатується вина особи у вчиненні 
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кримінального правопорушення. Загалом, проблема відповідності інституту 

звільнення особи від кримінальної відповідальності принципу презумпції 

невинуватості отримала достатньо повне висвітлення у науковій юридичній 

літературі [108, с. 103; 179, с. 34-38; 190, с. 220-226; 430, с. 232-237; 529, с. 140-142; 

586, с. 56-57; 587, с. 167-168; 588, с. 43-48], тож на цьому питанні не варто 

спинятися надто докладно. Ми приєднуємось до думки тих учених, які 

обґрунтовують, що законодавче формулювання презумпції невинуватості 

передбачає, що особа без обвинувального вироку суду не може бути лише піддана 

покаранню, тоді як встановлення винуватості у вчиненні злочину можливе і в 

іншому процесуальному порядку [44, с. 55; 110]. Головне, що рішення про 

звільнення від кримінальної відповідальності приймається судом у судовому 

провадженні, хоча і підготовчому, задля прискорення й спрощення вирішення 

вказаного питання. З цієї точки зору звільнення особи від кримінальної 

відповідальності на стадії підготовчого провадження уявляється цілком 

виправданим, хоча, з огляду на фактичне вирішення кримінального провадження по 

суті, доцільним і допустимим було б оформлення відповідного рішення у виді 

вироку суду. 

Деякою, хоча і меншою, мірою, дана засада набуває обмеження при 

затвердженні у підготовчому провадженні угоди. Як вказує Є. В. Повзик, однією з 

причин заперечення доцільності інституту угод про визнання винуватості може бути 

те, що засудження на підставі лише визнання обвинуваченим своєї вини суперечить 

принципу презумпції невинуватості [370, с. 54]. У науковій юридичній літературі 

наголошується, що у випадку укладення угоди підозрюваний, обвинувачений 

самостійно визнає свою вину і погоджується на застосування до себе кримінальної 

відповідальності в узгодженому з прокурором або потерпілим обсязі. Таким чином, 

укладення угоди певною мірою знімає із сторони обвинувачення обов’язок доводити 

винуватість особи поза розумним сумнівом, полегшуючи таким чином свою 

діяльність, але і не допускаючи при цьому притягнення до кримінальної 

відповідальності невинуватої особи [500, с. 91-92]. Разом з тим, як слушно відзначає 

Я. В. Лизак, у кримінальному провадженні на підставі угод затвердження угоди й 
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засудження на її підставі особи можливе тільки при встановленні вини останньої (а 

не лише її визнанні) [235, с. 227]. Тобто прокурор, виконуючи вимоги засади 

презумпції невинуватості, зобов’язаний переконатися у тому, що обвинувачений є 

винним, і лише після цього з ним може бути укладено угоду. Аналогічне завдання 

стоїть і перед судом, хоча можливості останнього у цьому й обмежені з огляду на 

відсутність повноцінного судового розгляду. Крім того, на підставі угоди у 

підготовчому провадженні суд ухвалює вирок, що і фактично, і формально 

відповідає презумпції невинуватості.  

В силу засади заборони двічі притягувати до кримінальної відповідальності за 

одне і те саме правопорушення (ст. 19 КПК) у підготовчому провадженні суд 

зобов’язаний перевірити наявність вироку по тому самому обвинуваченню, що 

набрав законної сили, або ухвали суду про закриття кримінального провадження по 

тому самому обвинуваченню, і за їх наявності закрити кримінальне провадження на 

підставі п. 6 ч. 1 ст. 284 КПК. При цьому й відповідні рішення суду, прийняті у 

підготовчому провадженні, можуть створити зазначену підставу. Це стосується 

ухвалення вироку на підставі угоди, а також закриття кримінального провадження 

судом, наприклад, у зв’язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності. 

У науковій юридичній літературі з приводу останнього висловлюється думка, що 

держава, відмовившись від реалізації свого права на визнання особи винною і 

застосування відносно неї покарання, втрачає (умовно або безумовно) можливість 

його повторної реалізації [172, с. 40]. З іншого боку, В. М. Кобернюк звертає 

увагуна те, що підставою, яка унеможливлює повторне притягнення до кримінальної 

відповідальності, є вирок суду, що набрав законної сили, тоді як при закритті 

кримінального провадження зі звільненням від кримінальної відповідальності вирок 

щодо такої особи не ухвалюється, а провадження закривається на підставі ухвали 

суду. Таким чином, на його думку, формально звільнення від кримінальної 

відповідальності на підставі ухвали суду допускає можливість повторного 

притягнення до кримінальної відповідальності, хоча з фактичної точки зору це є 

неправильним [179, с. 28]. На наш погляд, у зазначеній ситуації мова йде про 

колізію між ч. 1 ст. 19 КПК, яка передбачає наявність вироку суду як передумови 
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для реалізації засади заборони двічі притягувати до кримінальної відповідальності, і 

п. 6 ч. 1 ст. 284 КПК, що в якості підстави для закриття кримінального провадження 

передбачає також ухвалу суду про закриття кримінального провадження по тому 

самому обвинуваченню. Оскільки засади кримінального провадження мають більш 

загальний і імперативний характер, то інші норми КПК повинні їм відповідати. З 

цієї точки зору вважаємо, що зазначена колізія могла б бути виправлена шляхом 

оформлення рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності у 

підготовчому провадженні у вигляді вироку суду, що, як зазначалося вище, надасть 

можливість і розв’язати проблему з додержанням засади презумпції невинуватості. 

Важливе значення у підготовчому провадженні має додержання засади 

забезпечення права на захист (ст. 20 КПК), особливо у тих випадках, коли у 

підготовчому провадженні справа вирішується по суті. У кожному випадку суд 

зобов’язаний роз’яснити обвинуваченому його права та забезпечити право на 

кваліфіковану правову допомогу з боку обраного ним або призначеного захисника. 

При розгляді питання про звільнення від кримінальної відповідальності або про 

затвердження угоди суд додатково зобов’язаний з’ясувати добровільність 

волевиявлення обвинуваченого на прийняття відповідних рішень. У разі, коли згода 

останнього відсутня, суд зобов’язаний відмовити у цих питаннях та прийняти 

рішення про продовження кримінального провадження у загальному порядку. 

Однією із засад кримінального провадження, найбільш тісно пов’язаних із 

підготовчим провадженням, є принцип доступу до правосуддя (ст. 21 КПК). 

І. Є. Марочкін розглядає доступ до правосуддя як нормативно закріплену і реально 

забезпечену можливість безперешкодного звернення до суду за захистом своїх прав 

[281, с. 127]. Важливість забезпечення доступу до правосуддя у кримінальному 

процесі визнавалася ще дореволюційними дослідниками, зокрема І. Я. Фойницький 

зазначав, що право звертатися до кримінального суду для всіх громадян має бути 

настільки ж і навіть більш вільним, як і доступ до цивільного суду [518, с. 26]. У 

працях деяких сучасних дослідників право на доступ до правосуддя у сфері 

кримінального провадження розглядається як право відповідних учасників процесу 

на забезпечення прав і законних інтересів з боку всієї системи кримінальної юстиції 
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[302, с. 42; 530, с. 25]. На наш погляд, таке тлумачення є надто загальним, оскільки у 

формулюванні розглядуваної засади мова йде про доступ до «суду», а не до 

«кримінального провадження» в цілому. В свою чергу, очевидно, що у 

кримінальному провадженні доступ особи до суду починається, як правило, саме зі 

стадії підготовчого провадження, за винятком випадків, коли особа на досудовому 

розслідуванні зверталася до слідчого судді. До того ж останні випадки варто 

розглядати в сенсі реалізації судового контролю, а не правосуддя. Таким чином, 

саме стадія підготовчого провадження забезпечує реальний доступ особи до 

правосуддя, що тривалий час відображалося у самій її назві «віддання до суду»21.  

Важливий вплив на нормативну модель підготовчого провадження здійснює 

засада змагальності (ст. 22 КПК). При цьому саме розширенням її дії можна 

пояснити еволюцію, яку пройшла розглядувана стадія за часи свого існування у 

вітчизняному кримінальному процесі (див. підрозділ 1.1), тобто перехід від моделі 

«віддання до суду», коли рішення про затвердження обвинувального акту та його 

розгляд у судовому провадженні приймалося судом, до сучасної моделі 

підготовчого провадження, яке передбачає виключно неупереджений розгляд судом 

з позицій безстороннього арбітра обвинувального акту або інших документів, 

поданих до суду прокурором, з обов’язковою участю сторони захисту.  

Розширення засади змагальності на цій стадії відповідно до чинного КПК 

виявляється у наступному: (1) у встановленні заборони надання суду інших 

документів до початку судового розгляду, крім обвинувального акта і додатків до 

нього, передбачених ст. 291 КПК. На думку дослідників, наведене положення 

докорінно змінює суть підготовчого провадження, під час якого суддя позбавлений 

можливості вивчати справу й формувати на цій підставі власну думку з приводу 

можливої перспективи судового розгляду, і створює реальні умови для змагальності 

процесу, який проводитиме неупереджений суд [113, с. 136]. Крім того, суд 

                                         
21 При цьому важливо зазначити, що чинний КПК України, на відміну від КПК України  1960 р., суттєво посилив 

гарантії доступу особи до правосуддя, відмовившись від можливості повернення кримінальної справи на додаткове 

розслідування, широко користуючись якою у попередній період, суд обмежував право особи на вирішення справи в 

розумні строки. Разом з тим, певні обмеження наявні й зараз, що втілюється в можливості повернення обвинувального 

акта прокуророві. Враховуючи, що така можливість передбачена саме на стадії підготовчого провадження, можна 

вважати, що саме на цій стадії існують найбільш суттєві загрози реалізації засади доступу до правосуддя.  
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позбавлений права збирати докази за власною ініціативою, вони можуть бути лише 

подані сторонами або витребувані за їх клопотанням, в чому, на думку дослідників, 

також знаходить свій прояв засада змагальності [91, с. 9]; (2) проведення 

підготовчого засідання за правилами судового розгляду; (3) рівні можливості 

сторони обвинувачення й сторони захисту щодо участі у підготовчому провадженні, 

надання документів і матеріалів для формування кримінальної справи, 

ознайомлення з ними тощо22. Важливе значення має і обов’язкова присутність у 

підготовчому провадженні сторін, а не лише прокурора, як це передбачав КПК 1960 

р., і в чому, на думку Н. О. Зражевської, вбачалося порушення засад рівності прав 

учасників кримінального провадження та змагальності [145, с. 169]; (4) усунення 

можливості направлення справи на додаткове розслідування, яке у завуальованій 

формі могло покладати на суд функції обвинувачення або захисту [144, с. 476], 

дозволяючи суду давати змогу сторонам вдосконалювати свою позицію [319, с. 54].  

Дискусійним серед дослідників було і питання щодо доцільності збереження 

інституту повернення кримінальної справи прокурору. Одні вчені, зокрема 

Н. О. Зражевська, вбачали у цьому ускладнення реалізації засади змагальності через 

можливості прокурора змінити при цьому обвинувачення [144, с. 476]. Інші, такі як 

А. Народенко, заперечують таку загрозу, зважаючи, що вказане рішення впливає 

лише на форму обвинувачення, хоча і допускає можливість його підміни 

поверненням справи на додаткове розслідування й затягування процесу [319, с. 55]. 

На наш погляд, рішення про повернення обвинувального акту, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору, 

якщо вони не відповідають вимогам КПК (п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК), об’єктивно 

необхідне, адже дає можливості усунути недоліки відповідних документів до 

початку їх судового розгляду. Гарантією прав сторін і запорукою засади 

змагальності у цьому випадку є передбачена ч. 4 ст. 314 КПК можливість 

апеляційного оскарження відповідної ухвали.  

Разом з тим, не всі складові засади змагальності, що виділялися фахівцями, 

                                         
22 На цьому ВС акцентував увагу ще в умовах дії КПК 1960 р., зазначаючи, що, виходячи із засад змагальності та 

диспозитивності кримінального судочинства, подавати належні і допустимі докази у попередньому розгляді справи 

мають право всі учасники процесу [416].  
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повною мірою втілені у реформованій стадії підготовчого провадження23. Проте, на 

наш погляд, більшість питань, які вирішуються у підготовчому провадженні, мають 

організаційно-розпорядчий характер, і реалізація щодо них засади змагальності у 

«чистому вигляді» малозастосовна. Натомість вкрай важливого значення вона 

набуває у тих випадках, коли у підготовчому провадженні кримінально-правовий 

конфлікт вирішується по суті. З огляду на це, необхідно забезпечити змагальні 

засади вирішення судом питання про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності та про затвердження угоди у підготовчому провадженні. З іншого 

боку, можна стверджувати, що особливий порядок вирішення цих питань, що 

передбачає спрощення процесуальної форми, а значить – і можливостей до 

реалізації засади змагальності, зумовлений саме дією останньої. Як вірно відмітив 

Л. В. Головко, відмова якої-небудь зі сторін від «змагання» зі своїми 

процесуальними опонентами зв’язує суд при прийнятті ним рішення по суті справи. 

Коли обвинувачений визнав себе винним, то суд, переконавшись у добровільності 

визнання, зобов’язаний винести обвинувальний вирок і призначити обвинуваченому 

покарання, при чому він повністю звільнений від необхідності проведення судового 

слідства, навіть у скороченому обсязі [83, с. 179-180]. Як при звільненні від 

кримінальної відповідальності, так і при укладенні угоди особа визнає себе винною 

у вчиненні кримінального правопорушення, відмовляється від повноцінної 

реалізації функції захисту у судовому розгляді, а отже,  – під дією засади 

змагальності суд має визнати ті доводи сторони обвинувачення, які не оспорюються 

стороною захисту, і прийняти рішення, узгоджене сторонами, про що зазначено в 

угоді або в клопотанні про звільнення особи від кримінальної відповідальності.  

На стадії підготовчого провадження певної специфіки набуває й дія засади 

забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності, 

передбаченої ст. 24 КПК. Згідно з ч. 2 ст. 24 КПК, кожному гарантується право на 

перегляд вироку, ухвали суду, що стосується прав, свобод чи інтересів особи, судом 

вищого рівня в порядку, передбаченому КПК, незалежно від того, чи брала така 

                                         
23 Так, в умовах дії КПК 1960 р. М. А. Маркуш відзначала надмірну процесуальну активність суду у стадії 

попереднього розгляду справи, що виявлялася, зокрема, у вирішенні питань про те, чи підсудна справа суду, чи немає 

підстав для її закриття і зупинення, чи правильно складено обвинувальний висновок тощо [277, с. 117-127].  
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особа участь у судовому розгляді. В результаті Конституційної реформи щодо 

правосуддя 2016 р. у п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України ця засада була втілена як 

забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом 

випадках – на касаційне оскарження судового рішення. Як зауважує В. І. Маринів, 

ця засада полягає у тому, що кожному гарантується право на перегляд рішення суду, 

що стосується його прав, свобод чи інтересів, судом вищого рівня в порядку, 

передбаченому процесуальним законодавством, з метою забезпечення виправлення 

вищестоящим судом помилок, допущених нижчим судом, гарантування прав і 

законних інтересів учасників процесу, утвердження законності і справедливості 

судочинства; при цьому вказана засада тісно пов’язана із принципами законності, 

змагальності, доступу до правосуддя, диспозитивності [283, с. 74].  

Разом з тим, у підготовчому провадженні вона реалізується не в повному обсязі, 

оскільки не всі рішення суду, які приймаються за його результатами, підлягають 

апеляційному перегляду24. Так, КПК передбачає апеляційне оскарження: 1) ухвали 

про повернення обвинувального акта, клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру (ч. 4 ст. 314 КПК); 2) ухвали про 

закриття кримінального провадження (ч. 10 ст. 284 КПК); 3) ухвали суду про 

закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної 

відповідальності (ч. 5 ст. 288 КПК); 4) вироку на підставі угоди (ч. 4 ст. 475 КПК)25. 

Не передбачено КПК можливості оскарження рішень про: про відмову у 

застосуванні альтернативних порядків кримінального провадження у підготовчому 

провадженні26, відмову у затвердженні угоди27, призначення судового розгляду та 

                                         
24 У період дії КПК 1960 р. фахівці пропонували задля розширення змагальних засад у цій стадії передбачити 

можливість оскарження рішень про повернення справи прокурору, про призначення справи до судового розгляду, про 

направлення справи за підсудністю тощо [46, с. 342]. 
25 Істотні обмеження щодо оскарження вироку суду на підставі угод встановлені для сторін угод положеннями 

статей 394 та 424 КПК. Проте вказані особливості реалізації засади оскарження рішень суду зумовлені не природою 

підготовчого провадження, а виключно специфікою інституту кримінального провадження на підставі угод, тому не є 

предметом даного наукового дослідження. 
26 На думку В. І. Мариніва, подібний підхід є неправильним, і виключає можливість виправлення помилок чи 

порушень, допущених судом у вирішенні відповідного питання, що шкодить як інтересам підозрюваного, 

обвинуваченого, так і суспільства, які полягають у звільненні відповідної особи від кримінальної відповідальності 

[274, с. 81-91], а у подібних випадках сторони кримінального провадження повинні наділятися правом оскаржити 

незаконну, необґрунтовану або невмотивовану ухвалу суду з даного питання [178, с. 43].  
27 Одночасно, про що більш детально буде йти мова у Розділі 3 дисертації, прокурор не може повторно звернутися 

з угодою у одному кримінальному провадженні, що створює проблему неможливості жодного впливу на ситуації 
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вирішення питань, пов’язаних з підготовкою до нього, вирішення питання щодо 

підсудності, запобіжного заходу тощо.  

З урахуванням викладеного, можна диференціювати рішення, які приймаються 

судом у підготовчому провадженні, на ті, що підлягають оскарженню, і ті, щодо 

яких такої можливості не передбачено. Суперечлива, на наш погляд, має місце 

ситуація щодо рішення суду про відмову у затвердженні угоди28. Так, вчені 

наголошують на тому, що рішення суду про відмову у затвердженні угоди є 

остаточним і безповоротним, і в подальшому не може бути змінене чи переглянуте 

[500, с. 60-61]. У науковій юридичній літературі пропонуються різні шляхи 

виправлення вказаної проблеми: особливо уважного ставлення прокурорів до 

складання та затвердження обвинувального акта, який направляється в суд з угодою 

про визнання винуватості [296, с. 59]; передбачення в КПК можливості оскарження 

відмови суду в затвердженні угоди в апеляційному порядку [76, 240, 322] тощо. На 

наш погляд, вказані ситуації (як щодо відмови суду у задоволенні клопотання про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності, так і відмови у затвердженні 

угоди) повинні розглядатися не ізольовано, а в єдиному контексті. Неможливість їх 

оскарження зацікавленими особами може розцінюватися як порушення 

конституційних гарантій права на апеляційний перегляд судових рішень, тож і в 

першому, і в другому випадку законодавчо має бути передбачено можливості їх 

апеляційного оскарження, як і тих судових рішень, що приймаються по суті 

кримінального провадження за результатами підготовчого провадження.  

Важливий вплив на реформування стадії підготовчого провадження має засада 

розумних строків (ст. 28 КПК). Можна вважати, що вона позначається на стадії 

підготовчого провадження в двох аспектах: вузькому й широкому. Так, у «вузькому 

значенні» вона зумовлює встановлені законом строки провадження у цій стадії, 

згідно з якими суд призначає підготовче судове засідання не пізніше п’яти днів з дня 

надходження обвинувального акта або іншого відповідного документа (ч. 1 ст. 314 

КПК), судовий розгляд має бути призначений не пізніше десяти днів після 

                                                                                                                                               
прийняття судом незаконних та необґрунтованих рішень з цього приводу, в чому вбачається порушення засади 

оскарження судових рішень. 
28 Як роз’яснює ВССУ, така ухвала в апеляційному та в касаційному порядках оскарженню не підлягає [504, с. 45].  
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постановлення ухвали про його призначення (ч. 2 ст. 316 КПК). Строки, протягом 

яких триває стадія підготовчого провадження, законом не визначені, отже, до них 

має бути застосована категорія «розумні строки», що, на наш погляд, в даному 

випадку має тлумачитись як така, що зумовлює максимальну стислість і 

оперативність підготовчого провадження в інтересах якнайшвидшого переходу до 

наступної стадії – судового розгляду. Однак відсутність чіткості у визначенні таких 

строків становить проблему, яку пропонується розв’язати за рахунок передбачення 

для цієї стадії граничних строків (детальніше див. підрозділ 2.2 дисертації).  

В «широкому значенні» саме вплив засади розумних строків зумовлює той факт, 

що значення й завдання стадії підготовчого провадження виходять за межі суто 

підготовчих, і набувають властивостей стадії судового розгляду – тобто вирішення 

справи по суті. Це обумовлюється необхідністю прискорення кримінального 

провадження, максимального наближення судового розгляду до досудового 

розслідування29. М. Л. Якуб вказувала, що порядок кримінального судочинства 

повинен забезпечувати досягнення його завдань з найменшими витратами сил, 

засобів і часу з боку державних органів, посадових осіб і громадян [578, с. 25]. 

Актуальними ці твердження залишаються й зараз. Із розробкою механізмів 

прискорення вирішення кримінальних справ дослідниками пов’язується 

запровадження інституту угод [370, с. 67; 423, с. 67]. Аналогічно, як такий, що 

слугує прискоренню кримінального провадження і додержанню засади розумних 

строків, сприяє досягненню процесуальної економії, розглядається у науковій 

юридичній літературі й інститут звільнення особи від кримінальної відповідальності 

[179, с. 22, 187; 290, с. 161-171]. 

Отже, дія засади розумних строків у «широкому значенні», як вимоги 

процесуальної економії, зумовлює принципову можливість вирішення справи по 

суті у підготовчому провадженні при закритті кримінального провадження зі 

звільненням особи від кримінальної відповідальності та затвердженні угоди. З 

огляду на це, відносно стадії підготовчого провадження засада розумних строків 

                                         
29 Ще у 1970 р. О. М. Ларін та М. С. Строгович наголошували на тому, що момент суду над особою, яка вчинила 

злочин, має бути максимально наближений до моменту вчинення злочину, що забезпечує не лише успішну боротьбу зі 

злочинністю, а й загальний виховний результат кримінального процесу [229, с. 25; 460, с. 63-64].  



 

 

57 

відіграє пріоритетну роль, зумовлюючи викладені вище особливості реалізації 

інших засад кримінального провадження, в т. ч. щодо їх часткового обмеження. 

Таким чином, під випливом саме цієї засади стадія підготовчого провадження 

трансформувалася з суто організаційно-розпорядчої у таку, що дозволяє вирішувати 

широкий спектр завдань, забезпечуючи швидкість кримінального провадження з 

одночасним додержанням інших його засад.  

 

1.4. Структура підготовчого провадження та диференціація його 

процесуальної форми  

 

Проблема диференціації підготовчого провадження має розглядатися в 

контексті диференціації кримінального провадження в цілому, яка викликає значну 

увагу дослідників. Як зазначає О. Г. Шило, доцільність і корисність 

диференційованого порядку кримінального судочинства доведена часом, визнана 

міжнародною спільнотою, а тенденції розвитку кримінального процесуального 

законодавства України дають змогу визначити його вектор не в бік уніфікації, а 

навпаки, диференціації кримінальної процесуальної форми, розширення 

застосування процедур, які мають специфічні риси і суттєво відрізняються від 

загального порядку кримінального провадження [544, с. 183].  

Вихідною для подальшого дослідження є категорія диференціації 

кримінальної процесуальної форми, яка в науці кримінального процесу не отримала 

однакового розуміння. Так, Г. К. Тетерятник розглядає її як властивість 

кримінального процесу, що забезпечує його стабільність шляхом наявності 

спеціальних норм та процедур у кримінальних процесуальних правовідносинах, що 

об’єктивно внаслідок своєї специфіки потребують відходу від уніфікованої 

процесуальної форми [475]. На думку В.М. Трофименка, диференціація 

кримінальної процесуальної форми являє собою спосіб процесуальної організації, 

відповідно до якого у системі кримінального процесу автономізуються окремі 

процесуальні провадження і встановлюються загальний та диференційовані 

процесуальні порядки їх здійснення. Це твердження дало підстави його автору дійти 
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обґрунтованого висновку про те, що диференціація має всеосяжний характер, 

пронизує весь кримінальний процес і безпосередньо впливає на його системно-

структурну організацію, а саму диференціацію слід розглядати як функціонально-

структурну, що відображає єдність та взаємопов'язаність двох її видів – 

функціональної та структурної диференціації [487, с. 164-166]. На наш погляд, такий 

підхід до характеристики сутності цієї категорії є найбільш вдалим, оскільки дозволяє 

охарактеризувати диференціацію кримінальної процесуальної форми як з позицій 

системи окремих проваджень, що в цілому утворюють кримінальне провадження, так 

і з позицій наявності загального та особливих порядків кримінального провадження, 

які, як слушно зазначив вищевказаний автор, в умовах сучасного законодавства вже 

не можуть характеризуватися виключно як ускладнені або спрощені. 

Зазначений підхід до проблеми диференціації кримінальної процесуальної 

форми надає можливість констатувати загальний та особливі (диференційовані) 

порядки і на стадії підготовчого провадження. Такий висновок не є новим, адже на 

цьому акцентувалася увага ще в період дії КПК 1960 р. [511, с. 125]. З прийняттям 

КПК 2012 р. диференціація на цьому етапі кримінального провадження була 

поглиблена – впроваджено особливий порядок кримінального провадження на 

підставі угод, в суді присяжних, щодо кримінальних проступків, спеціальне судове 

провадження. При цьому якщо провадження в суді присяжних характеризується 

ускладненням процесуальної форми, а провадження щодо кримінальних проступків 

її спрощенням, то провадження на підставі угод є нейтральним стосовно цих ознак і 

характеризується сукупністю якісних відмінностей у процесуальних засобах і 

способах здійснення кримінальної процесуальної діяльності, видах і порядку 

прийняття рішень порівняно із загальним порядком діяльності, що також дозволяє 

констатувати диференціацію процесуальної форми підготовчого провадження. 

Варто зазначити, що остання теза не є загальновизнаною в науці 

кримінального процесу, адже здебільшого автори виділяють спрощену та 

ускладнену форми провадження. Так, на думку Р. В. Новака, диференціація 

кримінально-процесуальної форми має два напрями: ускладнення процедури 

(зокрема, з метою створення системи додаткових гарантій дотримання прав та 
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законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого) та спрощення кримінально-

процесуальної форми [330, с. 76]. Аналогічну думку висловлюють О. В. Смірнов та 

К. Б. Калиновський, які вважають, що диференціація кримінально-процесуальної 

форми являє собою таку побудову судочинства, при якій поряд зі звичайним 

порядком мають місце процесуальні форми, які передбачають як спрощення 

процедури, так і її ускладнення [447, с. 645]. О. В. Сачко виділяє спрощені форми 

(провадження на підставі угод; спеціальне (заочне) кримінальне провадження (in 

absentia); кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення; 

провадження щодо кримінальних проступків) та ускладнені процедури проваджень 

стосовно осіб, щодо яких передбачена підвищена міра захисту [433, с. 133]. 

С. С. Циганенко виокремлює: звичайне судочинство (загальний порядок); скорочене 

судочинство; провадження з ускладненою процесуальною формою (з посиленими 

гарантіями прав обвинуваченого) [526, с. 46]. 

В. М. Трофименко пропонує передбачити виняток із загального порядку 

підготовчого провадження щодо участі в ньому обвинуваченого, що стосується 

кримінального провадження in absentia [487, с. 331]. Погляди щодо особливого 

порядку підготовчого провадження in absentia висловлюються також С. Л. Шаренко 

та О. Г. Шило, які звертають увагу на те, що воно відбувається за відсутності 

обвинуваченого. Тому, призначаючи підготовче судове засідання, суд має винести 

процесуальне рішення про здійснення спеціального судового провадження, яке 

виступає правовою підставою застосування цієї процесуальної форми [536, с. 63].  

Залежно від участі підозрюваного (обвинуваченого), кримінальні процесуальні 

провадження поділяють на: а) загальні (передбачають обов’язкову участь 

підозрюваного, обвинуваченого); б) спеціальні (у них участь підозрюваного, 

обвинуваченого не передбачена) [326, с. 169]. Варто вказати, що відсутність 

обвинуваченого у підготовчому провадженні характерна не лише для провадження 

in absentia. Вона має місце і в спрощеному провадженні щодо кримінальних 

проступків, і в деяких інших випадках30. Проте, на наш погляд, в усіх інших 

                                         
30 Приміром, у підготовчому судовому засіданні на підставі клопотання щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру участь особи, щодо якої розглядається питання про застосування щодо неї таких заходів, 
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випадках заочна форма провадження не є визначальною, на відміну від провадження 

in absentia, для якого вона презюмується і створює найбільш виразну його ознаку.  

Разом з тим, у науковій юридичній літературі не сформульована чітка відповідь 

на питання, чи є заочне провадження спрощенням або ускладненням кримінальної 

процесуальної форми, адже, з одного боку, воно проводиться за відсутності 

обвинуваченого, а з іншого – передбачає ряд додаткових гарантій для сторони 

захисту. Одні дослідники називають кримінальне провадження in absentia 

спрощеним і скороченим [158, с. 13; 318, с. 145; 315, с. 118; 358, с. 247; 527, с. 158], 

однак, на думку, інших його не можна відносити до спрощеного. Це пояснюється 

тим, що судовий розгляд здійснюється згідно із загальними правилами, визначеними 

КПК, з урахуванням особливостей, що детермінуються відсутністю обвинуваченого, 

та покликані забезпечити його права як учасника кримінального провадження [552, 

с. 125]. Також заочне кримінальне провадження не є скороченим, оскільки не 

передбачає відступу від загального порядку розгляду, який підпорядковується 

загальним правилам судочинства, з погляду техніки ведення є складною 

процесуальною формою, що накладає додаткову відповідальність за якість 

дослідження доказів, обґрунтованість вироку тощо [286, с. 347, 351].  

Також окремі дослідники наголошують на тому, що спеціальне кримінальне 

провадження (in absentia) займає особливе місце в системі кримінального 

судочинства, тому що, з одного боку, характеризується спрощенням, а з іншого – 

ускладненням кримінальної процесуальної форми [358, с. 248; 446, с. 172]. З огляду 

на це, порядок підготовчого провадження у спеціальному провадженні (in absentia) 

можна виділити як окремий різновид диференціації процесуальної форми на цій 

стадії, який так само як і провадження на підставі угод не може вважатися 

спрощеним або ускладненим, а характеризується іншіми якісними відмінностями, 

що істотно відрізняють його від загального порядку підготовчого провадження. 

О. Ф. Шминдрук залежно від процедури розгляду та рішень, що приймаються 

за результатами підготовчого провадження, виділяє такі його диференційовані 

                                                                                                                                               
можлива лише за умови, якщо це не зашкодить її стану здоров’я [449, с. 146-147], тобто підготовче провадження може 

відбуватися за її відсутності. 
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форми: на підставі угод; із закриття кримінального провадження зі звільненням 

особи від кримінальної відповідальності; із закриття кримінального провадження з 

процесуальних (нейтральних) підстав; з перевірки обвинувального акта, клопотання 

про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру стосовно 

дотримання вимог КПК; щодо перевірки обвинувального акта та відповідних 

клопотань стосовно дотримання правил підсудності; щодо призначення 

кримінального провадження до судового розгляду [558, с. 160]. Уявляється, що в 

основу наведеної диференціації дослідницею покладено рішення, які приймає суд 

відповідно до ч. 3 ст. 314 КПК. Однак ця точка зору не враховує, що перевірка 

обвинувального акта та відповідних клопотань щодо дотримання вимог КПК, 

правил підсудності та призначення на їх основі судового розгляду, по суті 

складають загальний порядок підготовчого провадження і виступають як його 

етапи.  

Узагальнюючи висловлені в науковій літературі погляди та враховуючи 

наведені авторські позиції, можемо виокремити наступні критерії диференціації 

процесуальної форми підготовчого провадження: (1) за критерієм ускладнення 

процесуальної форми виділяють загальний, спрощений (спрощене кримінальне 

провадження щодо кримінальних проступків) та ускладнений (провадження в суді 

присяжних) порядок підготовчого провадження; (2) за критерієм участі в 

підготовчому провадженні обвинуваченого - загальний порядок, у якому участь 

обвинуваченого є обов’язковою, а також підготовче провадження за відсутності 

обвинуваченого (кримінальне провадження in absentia; спрощене кримінальне 

провадження щодо кримінальних проступків); (3) за критерієм спрямованості 

підготовчого провадження – загальний порядок, спрямований на встановлення 

підстав для проведення судового розгляду та підготовку до нього, а також 

особливий порядок підготовчого провадження, спрямований на розгляд і вирішення 

кримінально-правового конфлікту по суті.  

Проблема періодизації підготовчого провадження зумовлена тим, що порядок 

реалізації цієї стадії, як будь-який динамічний процес, складається з певних етапів, 

які знаходяться у логіко-функціональному зв’язку. Кожен з них витікає з 
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попереднього і створює основу для наступного, забезпечуючи тим самим вирішення 

завдань підготовчого провадження. Попри спільну правову природу, кожен із таких 

етапів має свою власну характеристику, особливості процесуальних правовідносин, 

які складають його зміст, що зумовлює необхідність правильного і коректного 

виокремлення цих етапів та проведення їх аналізу. Водночас, питання внутрішньої 

структури підготовчого провадження досі не отримало завершеного теоретичного 

вирішення, хоча в науці усталеним є погляд на внутрішню структуру кримінального 

провадження, яку утворюють стадії, етапи стадій, взаємопов'язані процесуальні дії.  

Так, найбільш поширеним підходом до періодизації підготовчого провадження 

є виокремлення в його структурі трьох етапів: підготовче судове засідання, яке 

включає в себе дії, передбачені ч. 3 ст. 314 КПК; підготовка до судового розгляду та 

розгляд клопотань, заявлених учасниками; постановлення ухвали за результатами 

підготовчого провадження [207, с. 523]. О. В. Єні та Л. Г. Матієк також виділяють 

три етапи, однак поділяють їх на два основних та один додатковий. Перший 

складається з призначення суддею підготовчого судового засіданнята здійснення 

виклику сторін. Другий – з проведення підготовчого судового засідання за участю 

сторін, прийняття одного з рішень, передбачених ч. 3 ст. 314 КПК, та вирішення 

питань і вчинення дій, пов’язаних із підготовкою до судового розгляду. Третій – з 

ознайомлення учасників з матеріалами провадження (виділяється як додатковий) 

[124, с. 288]. По суті, трьохетапну процедуру проведення підготовчого судового 

засідання окреслюють і С. І. Дячук, В. І. Галаган та О. І. Галаган, на думку яких 

останнє починається з підготовчої частини, розгляду судом відповідного 

процесуального документа та ухвалення рішення за його наслідками [112, с. 144]. 

Разом з тим, зазначені автори ведуть мову про процедуру підготовчого судового 

засідання, а не підготовчого провадження в цілому. 

Три етапи виділяє у підготовчому провадженні і Л. М. Лобойко: перший 

пов'язаний із призначенням підготовчого судового засідання, викликом до нього 

учасників судового провадження, призначенням запасного судді; другий – із 

розглядом судом процесуальних документів, поданих прокурором; третій – з 

ухваленням рішення, що є підсумковим для цієї стадії [244, с. 274]. Уявляється, що 
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зазначена конструкція об’єктивно відображає структуру підготовчого провадження. 

На думку Н. А. Юркевича, дане провадження складається із самостійних стадій. 

Перша полягає в діяльності прокурора по формулюванню обвинувачення (складання 

обвинувального акту) та направлення його до суду, друга – у судовій перевірці 

отриманого обвинувачення; третя – у прийнятті рішення про призначення судового 

розгляду або інших рішень, якщо є перешкоди для цього [573, с. 28]. Хоча дійсно, 

параграф 3 глави 24 «Закінчення досудового розслідування» і має назву «Звернення 

до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру», ми не можемо погодитися з такою думкою, 

оскільки, по-перше, різною є природа правових відносин, які виникають при 

затвердженні прокурором обвинувального акту та при здійсненні підготовчого 

провадження; по-друге, частини підготовчого провадження, які науковець визначає 

як стадії, такими не є, оскільки не містять ознак, притаманних стадії, а 

розглядаються тільки як невід’ємні частини одного цілого. 

В працях інших вчених обґрунтовується поділ підготовчого провадження на дві 

частини. Так, В. О. Попелюшко вважає, що підготовче провадження складається з 

двох етапів: на першому етапі суд з’ясовує, чи немає підстав для прийняття рішень, 

передбачених у п. 1-4 ч. 3 ст. 314 КПК; на другому – вирішує питання, пов’язані із 

підготовкою до судового розгляду [376, с. 47]. Близькою є позиція О. Ф. Шминдрук, 

яка вказує, що підготовче провадження включає: перевірку обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного 

характеру щодо дотримання правил підсудності й відповідності вимогам КПК та 

вчинення дій, спрямованих на підготовку кримінального провадження до судового 

розгляду [555, с. 209]. Проте сформульована конструкція не враховує процесуальну 

діяльність, яка передує проведенню підготовчого судового засідання.  

На думку О. В. Калужинського, з’ясування підстав для призначення судового 

розгляду складається із такої кількості частин, скільки закон ставить перед суддею 

питань для з’ясування. З кожною наступною позитивною відповіддю на ці питання 

суддя наближається до можливості призначення справи до судового розгляду [154, 

с. 313]. Втім, ці міркування були висловлені для характеристики оціночної 
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діяльності судді, тому не розкривають всієї процедури підготовчого провадження. 

Підтримуючи право на існування зазначених підходів до періодизації 

підготовчого провадження, сформулюємо власні висновки з цього питання. 

Знаходячись у логіко-функціональному зв’язку, етапи підготовчого провадження 

відображають його динамічний характер та функціональну спрямованість, що в 

сукупності забезпечує можливість вирішення завдань цієї стадії. До її етапів 

пропонуємо віднести:  

1) Початковий етап, що полягає в отриманні та реєстрації матеріалів 

кримінального провадження у АСДС, визначенні судді, який розглядатиме 

кримінальне провадження, призначенні суддею дати підготовчого засідання та 

виклику учасників судового провадження (ч. 2 та ч. 3 ст. 35 та ч. 1 ст. 314 КПК). Він 

передує підготовчому судовому засіданню та покликаний створити організаційні та 

процесуальні передумови для його проведення. 

2)  Основний етап, що полягає у проведенні підготовчого судового засідання, - 

займає центральне місце в структурі підготовчого провадження, адже в найбільшій 

мірі розкриває зміст правовідносин, що визначають сутність цієї стадії. При цьому 

підготовче судове засідання має власну структуру, зумовлену логікою його 

проведення, що більш детально буде розглянуто в підрозділі 2.2. 

3) Заключний етап, що полягає у прийнятті за підсумками підготовчого 

судового засідання резолютивного рішення, а також, залежно від порядку 

підготовчого провадження, вчинення інших дій, спрямованих на подальший рух 

кримінального провадження.  
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РОЗДІЛ 2 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРЯДКУ ПІДГОТОВЧОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ 

 

2.1. Загальний порядок підготовчого провадження 

 

2.1.1. Початковий етап підготовчого провадження 

Початковий етап підготовчого провадження має підготовчий характер, 

оскільки спрямований на організаційне та процесуальне забезпечення належного 

проведення підготовчого судового засідання. Перебіг цього етапу розпочинається з 

моменту надходження до суду відповідного резолютивного акта досудового 

розслідування, з яким звернувся прокурор: обвинувального акта, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або 

клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності. Ці акти разом із 

супровідними матеріалами згідно із ч. 2 ст. 35 КПК підлягають обов’язковій 

реєстрації у АСДС в порядку їх надходження31.  

Під час реєстрації у АСДС відповідних матеріалів нею здійснюється 

визначення складу суду з урахуванням положень ст. 31 КПК: одноособово або 

колегією суддів. Крім того, враховуються й особливості визначення складу суду 

щодо окремих категорій кримінальних проваджень. Тож залежно від визначеного у 

конкретному кримінальному провадженні складу суду залежить те, в якому складі 

буде проведено підготовче провадження, а після цього – судовий розгляд. Винятком 

є здійснення судового розгляду судом присяжних, оскільки рішення про його 

призначення приймається у підготовчому провадженні (див. підрозділ 3.5). 

З визначенням складу суду пов’язане і питання щодо призначення запасного 

судді, проте воно вирішується не автоматично, а за рішенням суду, що 

здійснюватиме судове провадження, одночасно з призначенням підготовчого 

                                         
31 До системи вносяться: дата надходження матеріалів, прізвище особи, стосовно якої подані документи, та їх 

суть, прізвище (найменування) особи (органу), від якого надійшли документи, прізвище працівника апарату суду, 

який здійснив реєстрацію, інформація про рух судових документів та ін. [372].  
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судового засідання (ст. 320 КПК). Таке повноваження суду є дискреційним, а 

відповідне рішення приймається у кримінальному провадженні, для проведення 

якого потрібен значний час. Отже, вже на цьому етапі суд має оцінити, скільки часу 

орієнтовно знадобиться для судового провадження, і в разі перспектив тривалого 

його розгляду призначити запасного суддю. Для прийняття цього рішення суд 

повинен встановити відповідну підставу, тож не можна погодитися із міркуваннями 

щодо обов’язкового призначення запасного судді [557, с. 50].  

Своєчасна реєстрація матеріалів у АСДС має важливе значення в контексті 

додержання строку призначення підготовчого судового засідання, відлік якого, на 

думку фахівців, починається з наступного дня після одержання судом вказаних 

документів [212, с. 667]. Зауважимо, що судова практика йде шляхом, коли відлік 

такого строку починається не з моменту реєстрації відповідних матеріалів у АСДС, 

а з дати їх отримання головуючим, про що робиться запис у контрольному журналі 

судових справ та інших матеріалів, переданих для розгляду судді (абз. 2 п. 1 Листа). 

Такий підхід заслуговує на критичну оцінку, оскільки внутрішньо-організаційні 

затримки у передачі матеріалів кримінального провадження конкретному судді не 

повинні затягувати призначення підготовчого судового засідання. Варто звернути 

увагу, що законодавець, визначаючи початковий момент відліку такого строку у ч. 1 

ст. 314 КПК, згадує про день «надходження» обвинувального акта або відповідних 

клопотань, не конкретизуючи, до кого вони надходять:до суду чи конкретного судді. 

Тому початковим моментом відповідного строку пропонуємо вважати дату та час 

реєстрації цих матеріалів у АСДС, що визначаються автоматично.  

Однак окреслити граничні строки призначення і проведення такого засідання 

уявляється проблематичним, оскільки чинний КПК підійшов до їх визначення по-

іншому, ніж у попередній період. Так, згідно зі ст. 241 КПК 1960 р. справа повинна 

була бути призначена до попереднього розгляду не пізніше 10 діб, а у разі 

складності справи – не пізніше 30 діб з дня надходження її до суду. На сьогодні у 

ч. 1 ст. 314 КПК встановлюється, що суд не пізніше 5 днів з дня надходження 

обвинувального акта або іншого документа призначає підготовче судове засідання. 

Окремі дослідники вважають, що підготовче судове засідання має бути проведено 
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протягом 5 днів з моменту отримання суддею відповідного документа [557, с. 52]. 

Однак, на наше переконання, законодавець визначив лише строк призначення 

підготовчого судового засідання, окресливши таким чином часові межі першого 

(підготовчого) етапу цієї стадії. Строки ж проведення підготовчого судового 

засідання законом не регламентуються. Виходячи з цього, суд може призначити 

підготовче судове засідання на будь-яку дату, після надходження відповідних 

матеріалів. Як вказує С. І.  Дячук, суддя має можливість призначити підготовче 

судове засідання як на наступний, так і на двадцятий день після отримання 

обвинувального акта, оскільки він вправі дати власну оцінку розумності строку, 

виходячи з умов провадження та об’єктивних можливостей [113, с. 133]. З цим 

погоджуються й інші автори, зауважуючи, що строк, протягом якого має відбутися 

підготовче засідання, у КПК не вказаний, проте має відповідати критеріям 

розумності [112, с. 143]. Отже, рішення про строк призначення підготовчого 

судового засідання суд приймає на власний розсуд, виходячи із категорії 

кримінального провадження, обставин справи, власного графіку розгляду справ, 

інших критеріїв, зазначених у ч. 3 ст. 28 КПК. При цьому він повинен враховувати 

необхідність завчасного повідомлення учасників судового провадження про дату, 

час і місце такого засідання, а також інші вимоги32.  

Відсутність визначених строків проведення підготовчого провадження 

створює загрозу затягування судового провадження на цій стадії. Адже граничний 

строк призначення судового розгляду визначений імперативно і становить не більше 

10 днів після постановлення ухвали про його призначення (ч. 2 ст. 316 КПК). Ці 

вимоги орієнтують суд на призначення підготовчого судового засідання на ту дату, 

протягом 10 днів з якої він об’єктивно зможе розпочати судовий розгляд. Отже, 

строк проведення останнього ставиться законодавцем у безпосередню залежність 

від моменту початку підготовчого судового засідання, а не від моменту 

                                         
32 Уявляється, що, керуючись у цій ситуації категорією «розумні строки», суду потрібно визначати їх якомога 

більш стисло. На це його орієнтують положення ч. 5 ст. 28 КПК, які проголошують право кожного, щоб 

обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне 

кримінальне провадження щодо нього було закрите. Ще більш оперативним підготовче провадження має бути у 

кримінальному провадженні щодо особи, яка тримається під вартою, неповнолітньої особи, яке, згідно з ч. 4 ст. 28 

КПК, має бути здійснено невідкладно і розглянуто в суді першочергово. 
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надходження матеріалів до суду, що уявляється невиправданим. Загалом, відмова 

законодавця від регламентації таких строків свідчить, на наш погляд, про певне 

спрощення цієї стадії, відмову від її надмірної формалізації. На необхідності цього 

наголошував В. Т. Маляренко, який зазначав, що фактичний термін попереднього 

розгляду справи був знaчнo менший, ніж встановлено ст. 241 КПК 1960 р. [267, 

с. 157] Разом з тим, заслуговують на увагу погляди і тих дослідників, які вважають, 

що така ситуація ставить під загрозу дотримання права особи на розгляд 

кримінального обвинувачення щодо неї у розумні строки, хоча «технічний» 

характер стадії підготовчого судового розгляду надає можливість використовувати 

чіткі нормативні конструкції [197, с. 79]. Погоджуючись з цією думкою, вважаємо за 

доцільне визначити граничний строк проведення підготовчого судового засідання. 

Показово, що в інших процесуальних кодексах (ч. 3 ст. 189 ЦПК, ч. 3 ст. 177 

ГПК, ч. 4 ст. 173 КАС) чітко й одноманітно визначено строк проведення 

підготовчого провадження: він становить 60 днів з дня відкриття провадження у 

справі (у виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті 

цей строк може бути продовжений не більше ніж на 30 днів за клопотанням сторін 

або з ініціативи суду). У кримінальному провадженні такий строк видається 

надмірним, адже в підготовчому кримінальному провадженні не відбувається 

визначення обставин справи та зібрання відповідних доказів, що властиво іншим 

видам судочинства. Тому стандарту розумного, на наш погляд, відповідав би 

визначений законом строк проведення підготовчого провадження протягом 30 днів з 

моменту надходження до суду обвинувального акта, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру або клопотання про 

звільнення від кримінальної відповідальності, який у виняткових випадках міг би 

бути продовжений не більше ніж на 30 днів за клопотанням сторін або з ініціативи 

суду. Таким чином, граничний строк підготовчого провадження не перевищував би 

60 діб. Ця пропозиція знаходиться в площині загального уявлення стосовно 

доцільності уніфікації процедур різних видів судочинства, яка має бути здійснена з 

урахуванням специфіки кримінального провадження. 

Вимогами спрощення, на наш погляд, пояснюється і той факт, що КПК не 
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закріплює форми рішення суду про призначення підготовчого судового засідання. 

Серед науковців і практиків побутує думка щодо необхідності оформлення такого 

рішення ухвалою суду. Зокрема, ВССУ у безальтернативній формі рекомендував 

суддям постановляти відповідну ухвалу як про призначення підготовчого судового 

засідання (з визначенням дати, часу та місця його проведення), так і про 

призначення запасного судді (абз. 2 п. 1 Листа). На думку деяких вчених, наявність 

такої ухвали захищає суддю від можливих звинувачень з приводу порушення строку 

призначення підготовчого засідання, а також відповідає принципу правової 

визначеності [113, с. 133]. З іншого боку, існує погляд, за яким ухвала суду про 

призначення підготовчого судового засідання законом не вимагається [112, с. 143]. 

На наш погляд, постановлення з вказаних питань ухвали суду є проявом 

зайвого формалізму і дійсно законом не вимагається. Навпаки, однією зі складових 

ідеї зменшення строків кримінального провадження, яка була закладена у КПК 

згідно з п. 6 ч. 3 Пояснювальної записки до його проекту, визначалася 

дебюрократизація кримінального процесу, яка передбачає усунення необхідності 

складення багатьох «формальних» документів [214]. Рішення про призначення 

підготовчого судового засідання є безальтернативним і має суто організаційний 

характер. Суд при його прийнятті не вирішує питання про саму можливість чи 

неможливість проведення такого засідання, а лише визначає його конкретну дату, 

час та місце проведення, які не потребують мотивування. Саму підставу для початку 

підготовчого провадження утворює не це рішення, а звернення прокурора до суду з 

відповідним процесуальним актом, як це чітко визначає ч. 1 ст. 314 КПК.  Крім того, 

постановлення ухвали потребує проведення судового засідання, яке КПК не 

передбачається. Інша ситуація складається щодо призначення запасного судді. 

Оскільки це рішення потребує встановлення судом відповідних обставин, а отже – і 

їх мотивування, то і оформлюватися воно має ухвалою суду.  

На цьому етапі суд має здійснити виклик учасників судового провадження, 

що, виходячи з ч. 1 ст. 314 КПК, має відбуватися одночасно з призначенням 

підготовчого судового засідання. На це вказують як стислі строки призначення 

підготовчого судового засідання, так і норми ч. 8 ст. 135 КПК, згідно з якими особа 
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має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього не пізніше ніж 

за три дні до дня, коли вона зобов’язана прибути.  

Коло осіб, які підлягають виклику, ч. 1 ст. 314 КПК не конкретизоване, існує 

лише загальна вказівка на «учасників судового провадження». Якщо керуватися 

визначенням останніх, наведеним у п. 26 ст. 3 КПК, цей перелік видається надмірно 

широким і відносно підготовчого провадження підлягає уточненню. Останнє має 

здійснюватися з урахуванням ч. 2 ст. 314 КПК, яка встановлює коло осіб, за участю 

яких відбувається підготовче судове засідання. Отже, саме ці суб’єкти підлягають  

виклику у підготовче судове засідання (за умов їх наявності у кримінальному 

провадженні). Саме на такій позиції стоїть і судова практика (абз. 3 п. 1 Листа). З 

огляду на це, пропонуємо ч. 1 ст. 314 КПК доповнити положенням «в яке викликає 

учасників судового провадження, передбачених у частині другій цієї статті». 

 

2.1.2. Основний етап підготовчого провадження 

Основний етап підготовчого провадження пов'язаний із проведенням 

підготовчого судового засідання, яке відбувається за правилами судового розгляду 

(ч. 2 ст. 314 КПК), серед яких його строки і місце проведення (ст. 318 КПК), 

незмінність складу суду (ст. 319 КПК), безперервність судового розгляду (ст. 322 

КПК) тощо. Поширення цих положень на підготовче судове засідання певним чином 

уніфікує його порядок із судовим розглядом.  

З підготовчим судовим засіданням часто ототожнюють всю стадію 

підготовчого провадження. На наш погляд, такий підхід, хоча і витікає із визнання 

центрального місця підготовчого судового засідання у підготовчому провадженні, 

все ж є спірним, оскільки останнє не обмежується підготовчим судовим засіданням, 

включаючи інші його етапи. Розглядаючи підготовче судове засідання та підготовче 

провадження як кримінальні процесуальні категорії, їх можна співвіднести як форму 

та зміст. Водночас саме цей етап займає центральне місце у структурі підготовчого 

провадження, адже у найбільшій мірі розкриває зміст правовідносин, що визначають 

сутність цієї стадії. При цьому підготовче судове засідання має власну структуру, 

зумовлену логікою його функціональної спрямованості, в якій можна виокремити:  
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(а) початковий етап, на якому головуючий: відкриває судове засідання і 

оголошує про розгляд відповідного кримінального провадження; зʼясовує явку 

учасників судового провадження, викликаних та повідомлених осіб; встановлює 

особи тих, хто зʼявився; перевіряє повноваження захисників і представників; 

з’ясовує, чи вручено судові виклики та повідомлення тим, хто не прибув, та 

застосовує наслідки їх неявки; з’ясовує, чи зрозумілі учасникам судового 

провадження їх права та обов’язки і у разі необхідності роз’яснює їх тощо.  

Важливим на цьому етапі є визначення складу учасників підготовчого судового 

засідання. Згідно з ч. 2 ст. 314 КПК воно відбувається за участю прокурора, 

обвинуваченого, захисника, потерпілого, його представника та законного 

представника, цивільного позивача, його представника та законного представника, 

цивільного відповідача та його представника, представника юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження33. Порівняно з КПК 1960 р., який передбачав 

обов'язкову участь в ньому лише прокурора (ч. 1 ст. 240), чинний КПК значно 

розширив коло учасників підготовчого судового засідання. У встановленні рівності 

прав сторін на участь у підготовчому судовому засіданні відбулося втілення ідей 

про забезпечення дії засади змагальності на стадії підготовчого провадження, які 

відстоювалася у науковій юридичній літературі [145, с. 169]. 

Разом з тим, у питанні про обов’язковість участі цих осіб у підготовчому 

судовому засіданні існує протиріччя. Воно зумовлене позицією ВССУ, викладеною 

у абз. 2 п. 2 Листа, згідно з яким неприбуття для участі у підготовчому судовому 

засіданні учасників судового провадження (крім прокурора, за винятком випадків, 

коли кримінальне провадження здійснюється у формі приватного обвинувачення в 

порядку ч. 4 ст. 26 КПК), які належним чином повідомлені про дату, час і місце 

проведення такого засідання, не перешкоджає його проведенню. Отже, судова 

практика, як і в попередній період, визнає обов’язковим учасником підготовчого 

провадження лише прокурора. Такий підхід має свою логіку, адже у переважній 

                                         
33 У цьому переліку законодавець не згадує представника персоналу органу пробації, хоча віднесення доручення 

про складання досудової доповіді до числа рішень, які суд має право прийняти у підготовчому судовому засіданні (ч. 

3 ст. 314 КПК), а також широка сфера складання досудових доповідей, передбачена ст. 314-1 КПК, зумовлюють 

необхідність його присутності у підготовчому судовому засіданні. У зв’язку з цим, ч. 2 ст. 314 КПК має бути 

доповнена вказівкою на «представника персоналу органу пробації». 



 

 

72 

більшості випадків присутність інших учасників у підготовчому судовому засіданні 

є непотрібною, вони не впливають на його хід і рішення та жодним чином не 

реалізують свої права та законні інтереси на цій стадії (крім передбаченої ч. 2 ст. 314 

КПК необхідності з’ясування судом їх думки щодо можливості призначення 

судового розгляду, яке не має визначених процесуальних наслідків). Тому в 

інтересах забезпечення розумних строків доцільним є проведення підготовчого 

судового засідання за їх відсутності. В іншому разі неявка когось із його учасників 

через небажання брати в ньому участь або наміри затягнути його призводила б до 

відкладень підготовчого судового засідання і порушення засади розумних строків. 

Проте така позиція ВССУ суперечить ч. 2 ст. 314 КПК, яка, на думку фахівців, 

закріпила коло учасників підготовчого судового засідання саме через бажання 

законодавця надати їм рівні можливості брати участь у підготовчому провадженні 

[352, с. 122]. Однак її можна обґрунтувати тим, що у вказаній нормі не згадується 

про обов’язковий характер участі у підготовчому засіданні перелічених суб’єктів, 

який може випливати з інших положень КПК. Так, обов’язковість участі у ньому 

прокурора прямо випливає із положень ч. 3 ст. 36 КПК, згідно з якою участь 

прокурора в суді є обов’язковою, крім випадків, передбачених КПК34. Поряд з цим, 

ВССУ встановив ряд випадків, коли участь інших учасників судового провадження, 

крім прокурора, визнається обов’язковою у підготовчому судовому засіданні. На 

підставі аналізу положень Листа, підстави для цього, залежно від обов’язковості їх 

застосування для суду, можна поділити на дві групи: (а) обов’язкові (імперативні)35 

та (б) необов’язкові (дискреційні)36. Якщо з визначенням обов’язкових підстав 

                                         
34 Такими випадками є: 1) проведення спрощеного провадження щодо кримінальних проступків (ч. 1 ст. 381 КПК); 

2) відмова прокурора від підтримання публічного обвинувачення в порядку ст. 340 КПК (яка не застосовується на 

підготовчому судовому засіданні [297, с. 15]). Отже, посилання ВССУ на ч. 4 ст. 26 КПК як на випадок, коли участь 

прокурора у підготовчому судовому засіданні не є обов’язковою, є помилковим. 
35 Так, суд зобов’язаний відкласти підготовче судове засідання: 1) у разі відсутності обвинуваченого у вчиненні 

злочину, за який передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі; 2) у разі відсутності обвинуваченого або 

потерпілого, якщо до суду надійшло клопотання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності; 3) 

у разі відсутності сторони угоди, якщо обвинувальний акт надійшов до суду з підписаною між сторонами угодою. У 

першому випадку обов’язковість відкладення підготовчого судового засідання зумовлена необхідністю забезпечення 

можливості реалізації обвинуваченим права, передбаченого ст. 384 КПК, щодо розгляду кримінального провадження 

судом присяжних; у двох інших випадках – обов’язковістю участі сторін кримінального провадження та потерпілого 

при вирішенні судом питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності (ч. 1 ст. 288 КПК) та сторін 

угоди при затвердженні судом такої угоди (ч. 2 ст. 474 КПК) відповідно. 
36 До дискреційних підстав відкладення підготовчого судового засідання відносяться такі ситуації, у яких суд може 

прийняти рішення про відкладення судового засідання залежно від обставин кримінального провадження та позиції 
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можна цілком погодитися, то дискреційні підстави викликають сумніви, оскільки 

створюють загрозу порушення прав відповідних учасників процесу.  

Наголосимо, що у науковій юридичній літературі існують різні позиції з 

приводу визначення кола обов’язкових учасників підготовчого провадження. Так, 

окремі автори вказують, що на попереднє судове засідання в призначені день і 

годину повинні прибути всі передбачені у ч. 2 ст. 314 КПК особи [212, с. 667]. На 

думку В. М. Трофименка, наявність у ч. 2 ст. 314 КПК відсильної норми до правил 

судового розгляду не стосується врегулювання питання участі в підготовчому 

засіданні учасників судового провадження, адже вони названі у цій частині статті 

[487, с. 331]. В. В. Колодчин та А. Р. Туманянц вважають, що йдеться про 

можливість, яку має надати держава, скористатися якою – це виключне право 

суб’єкта. Тому ВССУ наголосив, що завданням державних органів є належним 

чином проінформувати учасників провадження про дату, час і місце проведення 

підготовчого засідання [197, с. 86].  

Уявляється, що якщо виходити з того, що підготовче судове засідання має 

здійснюватися згідно з правилами судового розгляду, то в разі неявки учасників 

судового провадження суд має застосовувати наслідки, визначені ст. ст. 323-326 

КПК. На підставі їх аналізу можна дійти висновку, що підготовче судове засідання 

не може бути проведене за відсутності: прокурора; обвинуваченого, крім випадків, 

коли судове провадження здійснюється за відсутності обвинуваченого (in absentia); 

захисника, якщо його участь у кримінальному провадженні є обов’язковою Тож у 

разі неявки когось із перелічених осіб суд має відкласти підготовче судове засідання 

і вжити заходів щодо прибуття їх до суду.  

Проведення підготовчого судового засідання як частини судового провадження 

за відсутності його обов’язкових учасників слід вважати істотним порушенням 

процесуального закону і в цих ситуаціях мають наступати наслідки, передбачені ст. 

412 КПК. Однак на практиці суди можуть ігнорувати ці норми, керуючись вказаним 

                                                                                                                                               
сторін на власний розсуд, а саме: 1) якщо відсутність учасника підготовчого судового засідання зумовлена поважними 

причинами; 2) якщо обвинувачений, потерпілий звернувся з клопотанням (виявив бажання) бути присутнім під час 

підготовчого судового засідання, але з невідомих причин не з’явився до суду у визначений час; 3) якщо одна зі сторін 

заперечує проти проведення підготовчого судового засідання за відсутності учасника судового провадження, який не 

з’явився. 
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роз’ясненням ВССУ, а жодних процесуальних механізмів виправлення подібних 

помилок у виді апеляційного оскарження результатів підготовчого провадження, 

проведеного за відсутності когось із його учасників, КПК не передбачено. Тому 

положення КПК щодо суб’єктного складу підготовчого судового засідання доцільно 

конкретизувати у законодавчому порядку. 

Щоб вирішити це питання, на наш погляд, слід виходити із диференціації 

підготовчого провадження, про яку йшлося у підрозділі 2.1 дисертації. Оскільки 

підготовче провадження здійснюється за різними процесуальними порядками, які 

відрізняються за змістом і наслідками, то і правила щодо участі в ньому відповідних 

учасників також повинні відрізнятися. З огляду на це, пропонуємо законодавчо 

визначити, що підготовче судове засідання за загальним порядком підготовчого 

провадження, що не передбачає активної процесуальної діяльності інших суб’єктів, 

крім прокурора (та захисника, коли його участь є обов’язковою), має здійснюватися 

за обов’язкової участі останнього, натомість питання про відкладення підготовчого 

судового засідання у разі неявки інших учасників судового провадження 

вирішується за розсудом суду, але за загальним правилом їх неявка не повинна 

перешкоджати його проведенню. 

Коло обов’язкових учасників особливих порядків підготовчого провадження 

значно відрізняється, про що більш детально мова йтиме у Розд. 3 дисертації. 

наприклад, у випадках, коли судове провадження здійснюється за відсутності 

обвинуваченого (in absentia), участь обвинуваченого не є обов’язковою, натомість у 

підготовчому судовому засіданні обов’язково повинні брати участь прокурор та 

захисник; у провадженні щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності 

обов’язковою є участь прокурора, обвинуваченого та потерпілого; у кримінальному 

провадженні на підставі угод – прокурора та сторін угоди про примирення; у 

провадженні, яке здійснюється судом присяжних – прокурора, обвинуваченого та 

його захисника; спрощене провадження щодо кримінальних проступків може 

відбуватися за відсутності всіх учасників судового провадження. 

Після перевірки явки учасників підготовчого судового засідання, повідомлення 
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про повне фіксування судового розгляду технічними засобами37, оголошення складу 

суду та виконання інших вимог, передбачених ст. ст. 344-345 КПК, початкову 

частину підготовчого судового засідання можна вважати завершеною. 

(б) перевірочний етап, на якому відбувається з’ясування судом можливості 

призначення судового розгляду та відсутності перешкод для цього. Він полягає у 

з’ясуванні головуючим в учасників судового провадження їх думки щодо 

можливості призначення судового розгляду, а також встановленні судом відсутності 

підстав для прийняття рішень, передбачених пунктами 1-4 ч. 3 ст. 314 КПК. 

З’ясовуючи перше з цих питань, головуючий почергово надає присутнім у 

підготовчому судовому засіданні учасникам судового провадження можливість 

висловитися. Першим він має з’ясувати позицію прокурора. Як наголошується у 

методичних матеріалах прокуратури, за загальним правилом судового провадження 

першим виступає прокурор, який повинен обґрунтувати свою позицію відсутністю 

процесуальних перешкод, передбачених п.п. 1-4 ч. 3 ст. 314 КПК, для призначення 

судового розгляду [297, с. 16-17]. Виходячи з того, що саме складений або 

затверджений прокурором і направлений ним до суду акт виступає підставою 

проведення підготовчого провадження, то саме на прокурора покладається 

необхідність обґрунтування його перед судом38. Разом з тим, дія засади законності 

                                         
37 Таке фіксування обов’язково здійснюється за правилами фіксування судового розгляду, а його формами є: а) 

протокол; б) носій інформації, на якому за допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії; в) журнал 
судового засідання [406] [Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій 

інстанції відповідно до КПК: Лист ВССУ № 223-1446/0/4-12 від 05.10.2012 р. – С. 5]. Проте ВССУ передбачає, що у 

разі неприбуття учасників судового провадження, як це передбачено ч. 4 ст. 107 КПК, фіксування кримінального 

провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється, що не позбавляє секретаря судового засідання 

обов’язку вести журнал судового засідання (п. 2 Листа). На наш погляд, підставою для скасування ухваленого у 

підготовчому провадженні рішення є відсутність у матеріалах провадження журналу судового засідання або 

технічного носія інформації, на якому зафіксовано судове провадження в суді першої інстанції (п. 7 ч. 2 ст. 412 КПК), 

що поширюється і на підготовче судове засідання. Однак необхідно враховувати, що згідно з позицією ВС, при 

вирішенні питання про те, чи було порушення повноти фіксування судового засідання за допомогою 

звукозаписувального технічного засобу істотним і таким, що може потягнути за собою наслідки, визначені п. 7 ч.2 ст. 

412 КПК, необхідно зважати на обсяг інформації (тут і далі курсив наш – О. Б.), відсутньої на технічному носії, та 
значимість тих процесуальних дій, які проводились у судовому засіданні і мали стати «інформативною основою» 

ухваленого судового рішення, але інформація про них виявилась відсутньою на технічному носії. Отже, 

незастосування технічних засобів фіксування кримінального провадження у випадках, якщо воно є обов’язковим, але 

при цьому, якщо сторони не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними, не є істотним 

порушенням вимог кримінального процесуального закону (ч. 6 ст. 107 КПК) [379]]. Отже, якщо сторони судового 

провадження не заперечуватимуть проти результатів підготовчого судового засідання, проведеного без належного 

фіксування, його результати будуть вважатися чинними.  
38 На етапі затвердження обвинувального акта або складання відповідних клопотань прокурор мав переконатися у 

правильності саме такого варіанту закінчення досудового розслідування і можливості призначення судового розгляду 

на підставі матеріалів досудового розслідування. Інший варіант свідчить про допущені прокурором у досудовому 
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(ч. 2 ст. 9 КПК) визначає, що прокурор не є догматично зв’язаним правовою 

позицією, викладеною в обвинувальному акті, і в разі виявлення перешкод для 

призначення судового розгляду має звернути на це увагу суду. Одночасно, на наш 

погляд, прокурор повинен мати право відкликати направлений ним до суду 

обвинувальний акт або клопотання, про що детальніше мова йтиме у підрозділі 2.3. 

Після прокурора можливість висловити свою думку з цього приводу надається 

стороні захисту, після неї – потерпілому та іншим учасникам підготовчого судового 

засідання. В разі незгоди когось із них із прокурором або висловлення власної 

позиції головуючий повинен надати можливість висловитися протилежній стороні 

за наявності її бажання. Таким чином, розгляд і вирішення питання про можливість 

призначення справи до судового розгляду відбувається на засадах змагальності. 

Разом з тим важливо наголосити, що у цій ситуації суд не може залишатися 

виключно незалежним і неупередженим арбітром, як того вимагає дія засади 

змагальності [266, с. 17]. Більш правильною вважаємо позицію Ю. М. Грошевого, 

згідно з якою рівень активності суду має бути достатнім і необхідним для 

постановлення законного й обґрунтованого рішення суду [94, с. 343]. Це зумовлено 

необхідністю вирішення низки важливих організаційно-розпорядчих питань, щодо 

яких суд передусім має керуватися законом і об’єктивними обставинами 

кримінального провадження, а не позицією сторін. Значною мірою це стосується 

встановлення перешкод до призначення справи до судового розгляду. Так, 

наприклад, якщо прокурор наполягає на їх відсутності і проти цього не заперечують 

інші учасники судового провадження, проте суддя самостійно виявляє такі 

перешкоди, він зобов’язаний прийняти одне з рішень, передбачених п. п. 1-4 ч. 3 ст. 

314 КПК. Однак реалізація засади змагальності вимагає від нього при цьому 

поставити таке питання на обговорення учасників підготовчого судового засідання і 

вислухати їхні міркування з цього приводу. Думка учасників судового провадження 

щодо можливості призначення судового розгляду має для суду дорадчо-

інформаційне значення: проінформувати про їх позицію щодо подальшого розвитку 

                                                                                                                                               
розслідуванні помилки або порушення. Тому у підготовчому судовому засіданні він має обґрунтувати перед судом 

відсутність обставин, які тягнуть за собою прийняття судом інших рішень, ніж призначення судового розгляду.  
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кримінального провадження, виявити та обговорити можливі перешкоди для 

призначення справи до судового розгляду та забезпечити прозоре й об’єктивне для 

сторін прийняття судом рішення за наслідками підготовчого провадження. 

Найважливіше значення на цьому етапі, яке визначає його сутність як 

перевірочного, є з’ясування відсутності перешкод у призначенні справи до судового 

розгляду. Ними законодавець визначив обставини, що слугують підставами для 

прийняття рішень, передбачених пунктами 1-4 ч. 3 ст. 314 КПК. Всі вони будуть 

розглянуті в підрозділі 2.3. Зазначимо, що встановлення будь-якої із них у 

підготовчому судовому засіданні є перешкодою для призначення судового розгляду 

за його результатами, тож ведуть до завершення підготовчого провадження.  

Такі перешкоди є неоднорідними за правовою природою і процесуальними 

наслідками, тому їх можна поділити на такі, що: (1) виключають можливість 

судового розгляду і продовження кримінального провадження: затвердження угоди 

та закриття кримінального провадження; (2) передбачають повернення 

кримінального провадження на стадію досудового розслідування: відмова в 

затвердженні угоди та повернення кримінального провадження прокурору для 

продовження досудового розслідування; повернення обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру прокурору; встановлення судом необґрунтованості клопотання про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності або заперечення 

обвинуваченого проти цього та повернення його прокурору для продовження 

досудового розслідування. В цих випадках кримінальне провадження з підготовчого 

провадження повертається на попередню стадію – досудового розслідування, на якій 

повинні бути усунуті перешкоди до призначення судового розгляду (зокрема, 

виправлені недоліки обвинувального акта), або досудове розслідування має бути 

закінчене в загальному порядку; (3) передбачають можливість судового розгляду за 

наслідками підготовчого провадження, проведеного іншим судом – у разі 

направлення обвинувального акта або відповідного клопотання до відповідного суду 

для визначення підсудності. 

Одночасно необхідно враховувати, що ч. 3 ст. 314 КПК згідно із Законом 
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№ 1492-VIII від 07.09.2016 була доповнена пунктом 6, який передбачив можливість 

суду доручити представнику персоналу органу пробації скласти досудову доповідь. 

Необхідність складення досудової доповіді відрізняється від інших альтернатив 

призначенню судового розгляду, передбачених пунктами 1-4 ч. 3 ст. 314 КПК, 

оскільки не впливає на призначення судового розгляду.  

Встановлення судом відсутності кожної із вказаних перешкод повинно 

відбуватися послідовно, оскільки вони взаємно виключають одна одну. Наголосимо, 

що законодавчий підхід до їх закріплення, застосований у ч. 3 ст. 314 КПК, є 

недосконалим, оскільки вони розміщені не в порядку логічної послідовності. 

Можливо, саме ця обставина веде до помилкового розуміння вказаних положень 

окремими науковцями. Так, О. Ф. Шминдрук, розглядаючи порядок підготовчого 

судового засідання, вказує, що суд переходить до з’ясування підстав для 

призначення кримінального провадження до судового розгляду, якими є 

відповідність кримінального провадження правилам територіальної підсудності та 

відповідність обвинувального акта, клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру вимогам КПК, у разі відсутності підстав 

для затвердження угоди про примирення або про визнання винуватості, а також 

закриття кримінального провадження [557, с. 54]. Проте суд взагалі не може 

розглядати угоду або клопотання про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності у випадку, якщо кримінальне провадження йому не підсудне. Так 

само недоліки обвинувального акта, у т. ч. надісланого до суду разом з угодою, є 

безумовною підставою для повернення кримінального провадження прокурору.  

На наш погляд, послідовність розгляду судом цих питань має бути такою: 

передусім суд має встановити, чи підсудне йому кримінальне провадження. Далі – 

чи немає підстав для його закриття. Після цього – з’ясувати відповідність 

процесуального акту прокурора вимогам закону. Далі суд має роз’яснити сторонам 

їх право укласти угоду і встановити, чи не мають вони такого бажання. Насамкінець, 

суд вирішує питання про необхідність складання досудової доповіді. На цьому 

перевірочну частину підготовчого судового засідання можна вважати завершеною. 

(в) організаційно-розпорядчий етап, який полягає у вирішенні судом питань, 
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пов'язаних з підготовкою до судового розгляду (ст. 315 КПК). Зважаючи на те, що 

суд проводить підготовку до судового розгляду тільки за відсутності підстав для 

прийняття рішень, передбачених пунктами 1-4 ч. 3 ст. 314 КПК, цей етап можна 

назвати факультативним, хоча саме він визначає сутність підготовчого провадження 

і дає йому назву як підготовчого. На таку особливість звертає увагу О. В. Ігнатюк, 

вказуючи, що тотожність підготовки до судового розгляду і підготовчого судового 

провадження не є абсолютною, адже із п’яти можливих варіантів рішень у 

підготовчому судовому засіданні лише одне пов’язане із майбутнім судовим 

розглядом, тому підготовка до судового розгляду є окремою і не завжди 

обов’язковою частиною підготовчого провадження [150, с. 104]. Однак, на наш 

погляд, окремий характер мають інші варіанти розвитку підготовчого провадження, 

які не є типовими; натомість організаційно-розпорядчий етап підготовчого судового 

засідання за загальним порядком підготовчого провадження по суті є основним. 

Мета цієї безпосередньої підготовки, як зазначається в літературі, полягає у 

організаційному забезпеченні нормального перебігу судового розгляду [212, с. 669]. 

Дійсно, підготовка до судового розгляду включає вирішення судом комплексу 

питань, необхідних для наступного розгляду судом відповідного кримінального 

провадження. Більшість з них мають організаційний характер, тому діяльність суду 

при їх вирішенні набуває певних рис управлінської, що передбачає планування, 

організацію діяльності і контроль, необхідні для того, щоб досягти певних цілей 

[105, с. 577]. В нашому випадку це виявляється у впорядкуванні й спрямуванні 

судового провадження, узгодженні його за часом, місцем, колом учасників і формою 

проведення задля повноцінної реалізації завдань кримінального провадження.  

Здійснення судом підготовки до судового розгляду відбувається за певним 

алгоритмом, за допомогою якого створюються умови для безперешкодного й 

ефективного судового розгляду. Перелік цих питань визначено в ст. 315 КПК. 

Звертає на себе увагу той факт, що вказаний перелік є відкритим, що передбачає 

можливість суду вчиняти у підготовчому провадженні й інші дії, необхідні для 

підготовки до судового розгляду. Залежно від необхідності їх учинення, всі такі 

підготовчі дії суду можна поділити на дві групи: обов’язкові та факультативні. 
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До обов’язкових належать дії суду, визначені у пунктах 1-4 ч. 2 ст. 315 КПК. 

Так, першочерговим питанням, яке вирішується у підготовчому судовому засіданні, 

є визначення дати та місця проведення судового розгляду. Їх, як вказує ВССУ, суд 

має визначати, враховуючи складність кримінального провадження, обсяг 

необхідних підготовчих дій для його проведення, можливості вирішення клопотань, 

заявлених учасниками судового провадження (п. 3 Листа). Крім того, суд має 

враховувати власну завантаженість і сформований на цей час графік розгляду інших 

справ. Отже, хоча це питання поставлене законодавцем на перше місце, фактично 

воно вирішується останнім, оскільки суд попередньо має ознайомитися із 

клопотаннями учасників судового провадження та встановити коло осіб, які 

підлягають виклику для допиту, речей та документів, які підлягають витребуванню, 

на основі яких спрогнозувати обсяг необхідних підготовчих дій тощо. Лише після 

цього він зможе визначити дату початку судового розгляду. Одночасно з датою має 

бути визначений і конкретний час судового засідання. При їх визначенні суд має 

додержуватися граничних строків призначення судового розгляду, встановлених ч. 2 

ст. 316 КПК. Тобто незалежно від складності кримінального провадження й обсягу 

дій, необхідних для його підготовки, дата судового розгляду має бути визначена в 

межах 10-денного строку з дня закінчення підготовчого судового засідання та 

постановлення ухвали про призначення судового розгляду. 

Що ж до визначення місця судового розгляду, то ця норма уявляється нам 

зайвою, оскільки судовий розгляд за визначенням має проводитися у тому самому 

суді, що й підготовче провадження; інший варіант означав би порушення правил 

щодо підсудності. Саме судове засідання, згідно з ч. 3 ст. 318 КПК, відбувається у 

спеціально обладнаному приміщенні – залі судових засідань. На думку деяких 

вчених, суд, визначаючи місце проведення судового розгляду, повинен ураховувати 

кількість учасників судового провадження, здійснення судового провадження у 

режимі відео конференції тощо [211, с. 11]. З цього можна зробити висновок, що 

йдеться про визначення конкретної зали судових засідань для проведення судового 

розгляду, вимоги до якої випливають з міжнародних стандартів відкритості 

судового розгляду [241, с. 170]. Однак на сьогодні, через брак необхідної кількості 
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залів судових засідань у більшості місцевих загальних судів, створюються затримки 

із розглядом судами справ [87, с. 27; 104, с. 146]. Однак уявляється, що суд не може 

вплинути на розв’язання цієї проблеми під час підготовчого провадження. Тому 

визначення місця судового розгляду у значенні відповідного суду недоцільне, 

оскільки воно презюмується, а визначення конкретної зали судового засідання, яке 

залежить від наявності вільних приміщень у суді на конкретний час судового 

розгляду, під час підготовчого судового засідання важко спрогнозувати.  

З визначенням місця судового розгляду окремі дослідники ототожнюють 

ухвалення рішення про здійснення судового провадження у режимі 

відеоконференції [557, с. 131]. На наш погляд, такий підхід помилковий, адже 

дистанційне судове провадження, як це випливає із ч. 1 ст. 336 КПК, є режимом 

проведення судового розгляду, його способом або ж формою, але аж ніяк не місцем. 

Не слід ототожнювати його і з вирішенням питання про закритий чи відкритий 

розгляд справи. Отже, це питання має самостійне значення. Хоча фахівці і 

наголошують, що на поточний момент використання відеоконференцзв’язку не є 

поширеним у судовій практиці [309, с. 176], вважаємо, що застосування 

дистанційного судового провадження ст. 315 КПК має бути віднесене до кола 

питань, які підлягають вирішенню у підготовчому судовому засіданні з метою 

підготовки до судового розгляду. Задля цього суд має встановити наявність підстав 

для його здійснення, з’ясувати відсутність заперечень на застосування режиму 

відеоконференції у сторін кримінального провадження та потерпілого [223, с. 43], а 

також вирішити ряд пов’язаних із цим організаційних питань. 

У зв’язку із підготовкою до судового розгляду суд має з’ясувати, у відкритому 

чи закритому судовому засіданні необхідно здійснювати судовий розгляд [16]. 

Таким чином, у підготовчому провадженні суд має вирішити межі реалізації засади 

гласності та відкритості судового розгляду, значення якої науковці вбачають у 

відкритості судочинства, наданні всім громадянам права безпосередньо знайомитися 

у доступній формі з його ходом та результатами [203, с. 12]. Оскільки проведення 

відкритого судового розгляду є загальним правилом, то у підготовчому судовому 

засіданні суд має переконатися у відсутності підстав для призначення закритого 
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судового засідання. Такі підстави визначаються згідно з ч. 2 ст. 27 КПК:  

(1) якщо обвинуваченим є неповнолітній. Обмеження гласності судового 

розгляду відносно цієї категорії осіб обумовлене інтересами неповнолітніх, 

необхідністю врахування особливостей їх психіки, недостатності соціальної зрілості 

та життєвого досвіду, що зобов’язує суд унеможливити негативний вплив на них 

[212, с. 99]. Встановлення цієї підстави випливає із вікового критерію: 

неповнолітньою вважається дитина у віці від 14 до 18 років (ч. 2 ст. 6 Сімейного 

кодексу України) [439]. Вік обвинуваченого підлягає встановленню ще на стадії 

досудового розслідування, оскільки від цього залежить проведення кримінального 

провадження в особливому порядку, передбаченому Гл. 38 КПК. Однак на практиці, 

як наголошує І. Пилипенко, з огляду на обмеження кола відомостей, які подаються 

до суду згідно з ч. 4 ст. 291 КПК, при призначенні провадження до судового 

розгляду суд може не врахувати, що у провадженні є неповнолітні свідки або 

потерпілі [360, с. 114]. Гіпотетично це можливо і у випадку, коли неповнолітнім є 

обвинувачений. Тому з’ясування того, чи немає розглядуваної підстави призначення 

закритого судового засідання, має здійснюватися судом у всіх випадках.  

(2) розгляд справи про злочин проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи. Встановлюючи цю підставу, суд має виходити із 

кримінально-правової кваліфікації кримінального правопорушення, яке має стати 

предметом судового розгляду39. При цьому суду слід керуватися положеннями п. 24 

постанови Пленуму ВС України «Про судову практику у справах про злочини проти 

статевої свободи та статевої недоторканості особи», згідно з яким необхідно чітко 

вирішувати питання щодо слухання справ про злочини проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи у закритому судовому засіданні, що має важливе 

значення для запобігання розголошенню відомостей про інтимні сторони життя 

осіб, які беруть участь у цих справах [421]. Отже, застосування судом цієї підстави 

залежить від фактичних обставин кримінального провадження, суб’єктивних 

                                         
39 До вказаної категорії злочинів відносяться ті, що передбачені Розділом IV «Злочини проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи» КК України: зґвалтування (ст. 152); насильницьке задоволення статевої пристрасті 

неприродним способом (ст. 153); примушування до вступу в статевий зв'язок (ст. 154); статеві зносини з особою, яка 

не досягла статевої зрілості (ст. 155); розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК України). 
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характеристик потерпілого та обвинуваченого, потенційної шкоди від такого 

розголошення для їх інтересів тощо. 

(3) необхідність запобігти розголошенню відомостей про особисте та сімейне 

життя чи обставин, які принижують гідність особи. Встановлення цієї підстави 

зумовлене піклуванням законодавця про забезпечення недоторканності особистого 

життя людини у сфері кримінального провадження [432, с. 227]. Фактично, її можна 

вважати загальною, тоді як перші дві підстави стосуються спеціальних випадків 

запобігання розголошенню відомостей про особисте та сімейне життя чи обставин, 

які принижують гідність особи;  

(4) можливість розголошення таємниці, що охороняється законом, до якої може 

привести здійснення провадження у відкритому судовому засіданні. Встановлення 

вказаної підстави зумовлене міркуванням захисту охоронюваних законом таємниць, 

до числа яких відносять: державну, адвокатську, банківську, комерційну, 

нотаріальну таємниці, таємницю усиновлення тощо [210, с. 83; 344, с. 164]. Всі 

вказані випадки стосуються обмежень доступу до інформації, встановлених законом 

при дотриманні сукупності вимог40, передбачених ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про інформацію»  

[414], ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» [409]. Тому при 

застосуванні вказаної підстави суд має встановити одночасну наявність всіх цих 

вимог, і за відсутності хоча б однієї призначення закритого судового розгляду не 

допускається. З усіх перерахованих вище різновидів таємниць найбільшої уваги 

заслуговує державна таємниця, наявність якої у кримінальному провадженні суд 

встановлює, керуючись ЗУ «Про державну таємницю» [404] та Зводом відомостей, 

що становлять державну таємницю [137]. Наявність у кримінальному провадженні 

відомостей, що становлять державну таємницю, передбачає додержання судом 

особливостей, передбачених Главою 40 КПК [22], пов’язаних із проведенням 

судового провадження з дотриманням вимог режиму секретності41. Таким чином, у 

                                         
40 Такі обмеження встановлюються: 1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або 

громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту 

репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для 

підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим 

інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні. 
41 Вимоги режиму секретності зводяться до наступного: (а) матеріали кримінального провадження надходять у 

провадження того судді, який має допуск до державної таємниці відповідного рівня, яка міститься у відповідному 
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підготовчому провадженні суд повинен виконати обов’язок щодо збереження 

інформації, яка становить відповідну таємницю. 

(5) необхідність забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

провадженні. Застосування судом цієї підстави здійснюється на основі та відповідно 

до положень ЗУ «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві» [411]. Виходячи зі ст. 16 цього Закону, проведення закритого судового 

розгляду на цій підставі є одним із системи заходів, спрямованих на захист життя, 

житла, здоров'я та майна осіб, які беруть участь у судовому провадженні42. З огляду 

на це, у ст. 315 КПК доцільно закріпити норму, згідно з якою під час підготовчого 

судового засідання суд за клопотанням учасників судового провадження або за 

власною ініціативою має право обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення 

безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. 

Вирішення питання про закритий судовий розгляд у підготовчому судовому 

засіданні, виходячи із положень ч. 2 ст. 27 КПК, належить до дискреційних 

повноважень суду, оскільки при його регламентації застосовано словосполучення 

«суд може». У науковій юридичній літературі зазначається, що саме суду належить 

право вирішувати, наскільки обґрунтованим буде відступ від правила публічності 

судових слухань [86, с. 5]. В свою чергу, підстави для призначення закритого 

                                                                                                                                               
кримінальному провадженні; (б) суб’єкти кримінального провадження (окрім обвинуваченого), яке містить державну 

таємницю, допускаються до участі у випадку, якщо їм надано доступ до конкретної категорії таємної інформації та її 
матеріальних носіїв. Натомість, відсутність зазначеного допуску у таких осіб є обставиною, що виключає їхню участь 

у кримінальному провадженні; (в) на матеріали кримінального провадження (кримінальні процесуальні документи) у 

випадку, коли вони становлять державну таємницю, поширюються правила секретного діловодства; (г) забороняється 

внесення інформації, що містить державну таємницю, до процесуальних рішень. У тому разі, якщо для мотивування 

рішення потрібно зазначити відомості про таку інформацію, це необхідно зробити без наведення в рішенні її змісту; 

(д) здійснюючи підготовку матеріалів кримінального провадження до судового розгляду, суд має вирішити питання 

про надання допуску до такої інформації тим учасникам кримінального провадження, яких необхідно залучити (або 

викликати) у судовому розгляді (захисник, перекладач, спеціаліст, експерт, тощо); (е) забезпечуючи в порядку ч. 2 ст. 

317 КПК учасникам судового провадження можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, 

якщо вони про це заявлять клопотання, головуючий має надати доступ до матеріалів, які містять відомості, що 

становлять державну таємницю, захисникам та законним представникам обвинуваченого, потерпілому та їхнім 
представникам. При цьому суд повинен забезпечити додержання правила, згідно з яким потерпілому та його 

представникам забороняється робити виписки та копії з матеріалів, які містять державну таємницю, а 

обвинуваченому, його захиснику та законному представнику з метою підготовки та здійснення захисту це 

дозволяється, однак такі виписки опечатуються та зберігаються з дотриманням вимог режиму секретності, та 

надаються тільки особі, яка їх склала на її вимогу у приміщенні суду. 
42 Таким чином, вирішення судом питання про забезпечення безпеки таких осіб у підготовчому судовому засіданні 

не повинне обмежуватися лише розглядом питання про призначення закритого судового розгляду, а й може включати 

рішення про проведення допиту учасника кримінального провадження з використанням відеоконференції при 

трансляції з іншого приміщення, в т.ч. у спосіб, що унеможливлює ідентифікацію особи, яка дає показання, та про 

застосування інших заходів безпеки, передбачених законом. 
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судового розгляду повинні бути належним чином встановлені і перевірені судом, 

який має визначити характер інформації, що міститься у кримінальному 

провадженні, та співвіднести суспільну користь від її захисту з негативними 

наслідками від обмеження засади гласності, і тільки в разі безумовної переваги 

першої прийняти відповідне рішення. При цьому, залежно від обсягу свободи 

суддівського розсуду при вирішенні питання про відкрите чи закрите судове 

засідання, в якому необхідно здійснювати судовий розгляд, можна виділити такі 

різновиди передумов прийняття відповідного рішення суду: 1) на підставі 

попереднього рішення слідчого судді43; 2) на підставі клопотання учасників 

кримінального провадження44; 3) за власною ініціативою суду. Це означає, що в 

кожному випадку суд зобов’язаний послідовно розглянути можливість застосування 

будь-якого з пунктів ч. 2 ст. 27 КПК45.  

При підготовці до судового розгляду суд має визначити склад осіб, які 

братимуть участь у судовому розгляді. На наш погляд, мова у цій нормі йде не лише 

про учасників судового провадження, визначених у п. 26 ст. 3 КПК, а взагалі про 

всіх осіб, які будуть присутні у судовому засіданні (крім сторонніх слухачів). Це 

потрібно для забезпечення їх своєчасного виклику у судове засідання, а також для 

організації нормального його проведення (пошуку достатньо великого залу судових 

засідань, встановлення у ньому додаткових місць для присутніх осіб тощо). За 

критерієм обов’язкової участі в судовому розгляді учасників судового провадження 

поділяють на дві групи: 1) учасники, участь яких є обов’язковою, – суд (суддя), 

прокурор, обвинувачений, захисник, крім випадків, передбачених КПК; 2) учасники, 

участь яких не є обов’язковою, – потерпілий, цивільний відповідач, експерт тощо 

                                         
43 Згідно з позицією ВССУ, якщо слідчий суддя під час досудового розслідування постановив ухвалу про 

здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні: а) впродовж усього судового провадження – 

судове провадження проводиться у закритому судовому засіданні; б) впродовж окремої частини судового 

провадження – суд, перевіривши наявність підстав для здійснення кримінального провадження у закритому судовому 
засіданні, приймає відповідне рішення (п. 3 Листа). 

44 Хоча у п. 4 ч. 2 ст. 315 КПК законодавець передбачає розгляд судом клопотань про здійснення судового розгляду 

в закритому судовому засіданні, однак, на наш погляд, вирішення цього питання має здійснюватися судом незалежно 

від наявності таких клопотань у зв'язку з тим, що державою забезпечується як гласність судового процесу, так і 

здійснюється захист інформації, яка охороняється законом. 
45 З реалізацією засади гласності пов’язане і повне фіксування судового засідання, на необхідності належної 

підготовки до якого наголошується у науковій юридичній літературі [257, с. 409]. Таким чином, одночасно з 

вирішенням питання, у відкритому чи закритому судовому засіданні необхідно здійснювати судовий розгляд, суд має 

вжити заходів і до забезпечення повного фіксування судового засідання, зокрема, надавши відповідні доручення 

секретарю судового засідання. 



 

 

86 

[207, с. 534]. Коло перших визначено законом, тому від суду у підготовчому 

судовому засіданні вимагається встановити наявність у процесі всіх цих учасників 

та ідентифікувати їх для забезпечення наступної участі у судовому розгляді. При 

визначенні факультативних учасників судового провадження суд виходить із: 

(1) обставин кримінального провадження; (2) клопотань, заявлених учасниками 

кримінального провадження; (3) особливостей учасників судового провадження.  

Визначальним фактором щодо з’ясування судом питання про склад учасників 

судового розгляду є обставини кримінального провадження. Розгляд клопотань 

учасників кримінального провадження впливає на формування складу учасників 

судового розгляду в аспекті виклику свідків обвинувачення та захисту до суду для 

допиту. Також вони можуть бути заявлені: про визнання особи потерпілим, 

цивільним позивачем, законним представником обвинуваченого, потерпілого, 

цивільного позивача або представником потерпілого, цивільного позивача і 

відповідача, якщо відповідні рішення не були прийняті у досудовому розслідуванні. 

Особливості учасників судового провадження, якими є їх вік, знання державної 

мови, фізичні вади тощо, можуть обумовлювати необхідність залучення судом 

перекладача (сурдоперекладача) (ч. 1 ст. 68 КПК) [255, 157, 66, 412]46); експерта; 

педагога чи психолога, а також лікаря (ч. 1 ст. 491 КПК). Окрему увагу суд повинен 

звертати на особливості участі у судовому розгляді обвинуваченого, і в тому разі, 

коли під час підготовчого провадження буде встановлено необхідність залучення 

                                         
46 Згідно з практикою ЄСПЛ відносно участі перекладача у кримінальному провадженні, кожен, кого 

обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, хто не розуміє мову, яка використовується в суді, або не 

розмовляє нею, має право на отримання безоплатної допомоги перекладача, котрий здійснює письмовий та усний 

переклад усіх документів чи заяв у провадженні проти нього, розуміти які йому необхідно або які потрібно оголосити 

на суді мовою, що там використовується, для того, щоб реалізувати своє право на справедливий судовий розгляд (п.48 

рішення ЄСПЛ від 28.11.78 у справі «Лудіке, Белкасем і Коч проти ФРН» [255]). При цьому допомога перекладача має 

бути такою, щоб забезпечити розуміння підсудним справи проти нього і ведення захисту, зокрема, завдяки тому, що 

через перекладача він може висувати свою версію подій (п.74 рішення ЄСПЛ від 19.12.89 у справі «Камасінські проти 

Австрії» [157]). Державні органи повинні достовірно встановлювати рівень володіння перекладачем мовою, якою 
володіє особа, якій він надається, оскільки ефективний захист прав, передбачений підпунктами (а) та (е) параграфа 3 

статті 6 вимагає, щоб обвинуваченому забезпечили переклад на мову, якою він достатньо володіє (п. 93 рішення 

ЄСПЛ «Візгірда проти Словенії» [66]). Одночасно суд має звертати увагу на організаційні проблеми, які існують у цій 

сфері. Так, у Рішенні № 48 «Про залучення перекладачів у кримінальному провадженні» від 09.06.2016 Рада суддів 

України наголошує, що законодавець, поклавши відповідно до частини третьої статті 29 Кримінального 

процесуального кодексу України на слідчого суддю, суд обов’язок забезпечити право користуватись за потреби 

послугами перекладача в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, в той же час не 

встановив ефективного механізму його залучення. На практиці перед суддями виникають певні труднощі, зокрема в 

пошуку перекладачів, які б були фахівцями і відповідали вимогам щодо їх кваліфікації та належної і своєчасної 

оплати витрат пов’язаних з їх участю [412] 
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захисника – залучити його в порядку ст. 49 КПК. Наголосимо, що залучення до 

участі у судовому розгляді вказаних осіб здійснюється судом як за клопотанням 

учасників судового провадження, так і за власною ініціативою. 

Значну частину дій суду з підготовки до судового розгляду складає розгляд та 

вирішення клопотань учасників судового провадження. Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 315 

КПК, суд розглядає клопотання про: (а) здійснення судового виклику певних осіб до 

суду для допиту; (б) витребування певних речей чи документів; (в) здійснення 

судового розгляду в закритому судовому засіданні. На наш погляд, застосована 

законодавцем у цій нормі конструкція є недосконалою, оскільки не має єдиного 

підґрунтя. Якщо за основу для її виділення взято розгляд судом клопотань учасників 

судового провадження, заявлених у підготовчому судовому засіданні, то постає 

питання, чому законодавець обмежився вказівкою лише на три різновиди клопотань, 

не передбачивши можливості вирішення інших. Якщо йдеться про вирішення судом 

у підготовчому провадженні саме цих різновидів клопотань як найбільш важливих 

задля підготовки до судового розгляду, то очевидно, що ця частина підготовчих дій 

значною мірою перетинається з попередніми.  

Так, вирішення клопотань про здійснення судового розгляду в закритому 

судовому засіданні відноситься до дій суду, які він вчиняє при вирішенні питання 

про закритий чи відкритий розгляд справи. Подібна ситуація має місце і з 

клопотаннями учасників судового провадження про здійснення судового виклику 

певних осіб до суду для допиту. Їх розгляд має передувати вирішенню судом 

питання про склад осіб, які братимуть участь у судовому розгляді. Аналогічну 

спрямованість мають і клопотання про витребування певних речей чи документів, 

що, на думку вчених, виражають потребу у допомозі з боку суду щодо залучення 

тих речей і документів, якими особи не можуть розпоряджатися47. Передусім, така 

потреба виникає у сторони захисту, тож науковці підкреслюють, що таке 

витребування спрямоване на сприяння їй в реалізації права на збирання та подання 

доказів у відповідності з принципом favor defensionis [557, с. 135]. 

                                         
47 Судова практика стоїть на позиції, згідно з якою, якщо у сторін при отриманні певних речей чи матеріалів 

(доказів) виникають труднощі, суд, призначаючи справу до судового розгляду, повинен сприяти учасникам судового 

провадження в їх витребуванні шляхом надання відповідних запитів, судових доручень тощо (п. 3 Листа). 
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На наш погляд, правова природа дій суду, визначених у п. 4 ч. 2 ст. 315 КПК до 

його доповнення розглядом клопотань про здійснення судового розгляду в 

закритому судовому засіданні згідно із Законом № 2213-VIII від 16.11.2017, мала 

достатньо чітку спрямованість –  це формування учасниками судового провадження 

доказової бази. При вирішенні цих питань суд позбавлений ініціативи, що випливає 

із засади змагальності, проте повинен встановити коло доказів, які підлягають 

дослідженню в судовому розгляді з метою належного його проведення. Крім того, 

суд зобов’язаний сприяти сторонам у наданні цих доказів шляхом виклику свідків, 

витребування речей чи документів тощо48. Тому норма про розгляд клопотань про 

здійснення судового розгляду в закритому судовому засіданні має бути виключена з 

п. 4 ч. 2 ст. 315 КПК, оскільки суперечить її призначенню. 

Особливістю застосування до таких клопотань встановленого у ст. 350 КПК 

правила щодо розгляду судом клопотань учасників судового провадження після 

того, як буде заслухана думка щодо них інших учасників, є те, що висловлення 

думки учасників підготовчого судового засідання з приводу допиту свідків або 

витребування речей чи документів не повинно створювати дискусію з приводу 

належності та допустимості того чи іншого доказу, що не є предметом підготовчого 

провадження, тому їх значення суд оцінювати не повинен. Як наголошують 

дослідники, у цій сфері існує й інша проблема –  більшість намірів сторони захисту 

заявити клопотання щодо витребування тих чи інших документів, приєднання їх до 

матеріалів кримінальної справи, виклику і допиту свідків, визнання доказів 

недопустимими тощо досить часто судом відхиляються [539, с. 521], що 

підтверджує і проведене нами узагальнення (див. Додаток В). З цього приводу слід 

звернути увагу на позицію ВССУ, який наголошує, що відхилення судом клопотань 

учасників судового провадження про допит певних осіб, дослідження доказів або 

вчинення інших процесуальних дій на підтвердження чи спростування обставин, 

з’ясування яких могло мати істотне значення для ухвалення законного, 

                                         
48 З огляду на це, вважаємо більш правильним викладення п. 4 ч. 2 ст. 315 КПК у такій редакції: «визначає 

попередній обсяг доказів, які підлягають дослідженню у судовому розгляді, на підставі клопотань учасників судового 

провадження про допит певних осіб у судовому розгляді, дослідження певних речей чи документів, висновку 

експерта. Вирішує питання про здійснення судового виклику певних осіб до суду для допиту, витребування певних 

речей чи документів». 
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обґрунтованого та справедливого судового рішення, визнається неповнотою 

судового розгляду та є підставою для скасування або зміни судового рішення при 

розгляді справи в суді апеляційної інстанції (п. 3 Листа). Тому, розглядаючи 

відповідні клопотання, суд повинен виходити із необхідності надання учасникам 

судового провадження якнайширшої свободи у наданні доказів. 

Після розгляду й вирішення клопотань учасників судового провадження суд, 

згідно з п. 5 ч. 2 ст. 315 КПК, вчиняє інші дії, необхідні для підготовки до судового 

розгляду. Коло таких дій законом не визначено, тому це може бути розгляд та 

вирішення судом будь-яких питань, однак вони, на думку науковців, не можуть 

стосуватися доведеності вини обвинуваченого та достатності зібраних для цього 

доказів [112, с. 145], тобто виходити за межі організаційно-розпорядчих рішень 

суду, необхідних для підготовки до судового розгляду. 

До розглядуваної групи дій дослідники також зараховують розгляд судом скарг 

учасників кримінального провадження на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, 

прокурора та слідчого судді [557, с. 145]. Як свідчить проведене нами узагальнення, 

розгляд судом скарг у підготовчому провадженні є достатньо поширеним. Так, з 

понад 200 вивчених нами ухвал, які постановлялися судом у підготовчому 

провадженні, 30 стосуються розгляду скарг, поданих учасниками кримінального 

провадження на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, що становить 

15 % від загального числа ухвал (див. Додаток А).  

Натомість на сьогодні за загальним правилом рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового 

розслідування, є предметом оскарження до слідчого судді. Скарги на ті з них, які не 

передбачені ч. 1 ст. 303 КПК, не розглядаються під час досудового розслідування і 

можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді згідно з 

правилами статей 314-316 КПК. У зв’язку із цим варто звернути увагу на колізію ч. 

2 ст. 303 КПК, яка передбачає, що відповідні скарги розглядаються під час 

підготовчого провадження у суді згідно з правилами статей 314-316 КПК, тоді як в 

цих статтях немає жодної згадки ані про можливість розгляду цих скарг, ані про 

правила їх розгляду. Не регламентується і питання про те, чи можуть під час 
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підготовчого судового засідання подаватися скарги, якщо вони до цього не 

подавалися під час досудового розслідування, і чи може їх розглядати суд. З огляду 

на цю невизначеність на практиці, як зазначають фахівці [328], суди часто 

відмовляють у розгляді скарг у підготовчому засіданні з формальних підстав49.  

З огляду на зміст ст. 303 КПК це можуть бути найрізноманітніші скарги, для 

подання яких фактично не встановлено жодних обмежень щодо строків, суб’єктів 

подання скарг, кола питань, що оскаржуються тощо. Так, проведене нами 

узагальнення судової практики свідчить, що у підготовчому провадженні подаються 

скарги з різних питань, наприклад, про неналежне повідомлення про підозру 

підзахисному та порушення його прав, пов’язаних з розшуком останнього та 

триманням його під вартою; про скасування рішення слідчого про відмову у 

задоволені клопотання про зміну підозри; про скасування постанови прокурора про 

продовження строків досудового розслідування; про скасування постанови слідчого 

про відмову у задоволенні клопотання про проведення експертизи тощо (див. 

Додаток А). В цьому полягає істотна відмінність від розгляду скарг у досудовому 

розслідуванні, коло яких є обмеженим і, на думку окремих фахівців, потребує 

розширення [534, с. 287]. З іншого боку, судова практика виходить з того, що 

компетенція суду щодо розгляду скарг та заперечень у підготовчому судовому 

провадженні обмежується випадками, передбаченими частинами 2 і 3 ст. 303 та ч. 3 

ст. 309 КПК. ВССУ у п. 4 Листа «Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності під час досудового розслідування» від 09.11.2012 наголошує, що 

рішення, дії, бездіяльність, перелік яких визначено у ч. 1 ст. 303 КПК, не можуть 

бути предметом оскарження на стадії підготовчого судового засідання [407]. Тобто 

на цій стадії суд не може перебирати на себе компетенцію слідчого судді щодо 

                                         
49 Цю тенденцію засвідчує і проведене нами узагальнення судової практики розгляду скарг у підготовчому 

провадженні. У більшості випадків суд відмовляє у задоволенні скарги з огляду на те, що вона не підлягає розгляду у 

підготовчому провадженні, посилаючись на те, що нормами КПК такий розгляд не передбачений. Аналогічна ситуація 

складається і щодо розгляду у підготовчому провадженні заперечень на ухвали слідчого судді, які не підлягають 

оскарженню під час досудового розслідування, подані відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК. На практиці судді уникають їх 

розгляду кількома шляхами: 1) суддя в підготовчому судовому засіданні відмовляє у розгляді такого заперечення, 

мотивуючи це тим, що КПК не передбачає порядку його розгляду та вирішення; 2) суддя в підготовчому провадженні, 

призначаючи судовий розгляд на підставі обвинувального акту долучає таке заперечення до ухвали, зазначаючи, що 

оцінку йому буде надано у судовому розгляді; 3) коли скарга надходить під час судового розгляду, суд відмовляє у 

розгляді скарги відповідно до  ч. 3 ст. 309 КПК, мотивуючи, що подавати її необхідно саме у підготовчому 

провадженні, а не у судовому розгляді (див. Додаток А).  
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розгляду таких скарг і давати оцінку результатам досудового розслідування. 

Уявляється, що така модель оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час 

досудового розслідування у підготовчому провадженні не забезпечує ефективного 

захисту прав і законних інтересів особи у кримінальному провадженні. На це 

звернув увагу ЄСПЛ, який у рішенні по справі «Кузьменко проти України» вказав, 

що процедура оскарження, передбачена КПК, не забезпечує швидкий та ефективний 

розгляд скарги заявника50. Н. П. Сиза пропонує усунути цю прогалину шляхом 

встановлення законом порядку розгляду скарг, які не розглядаються під час 

досудового розслідування, та заперечень проти ухвал слідчого судді у стадії 

підготовчого провадження [436, с. 6]. Проте, на нашу думку, розгляд відповідних 

скарг у підготовчому судовому провадженні вже після закінчення досудового 

розслідування майже не впливає на його результати і мета подання скарги 

практично не може бути досягнута. Крім того, розгляд скарг передбачає 

необхідність дослідження доказів, що не здійснюється на цьому етапі кримінального 

провадження. З огляду на сказане, пропонуємо виключити з КПК ч. 2 ст. 303 та ч. 3 

ст. 309, що стосуються подання скарг та заперечень у підготовчому провадженні, 

натомість розширивши компетенцію слідчих суддів щодо розгляду скарг під час 

досудового розслідування та перелік рішень слідчих суддів, які підлягають 

оскарженню в апеляційному порядку. 

Окремої уваги заслуговує розгляд у підготовчому судовому засіданні питань 

щодо заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 

237 КПК 1960 р., наявність підстав для зміни, скасування або обрання запобіжного 

заходу входило до кола питань, які підлягали обов’язковому з’ясуванню судом при 

                                         
50 За обставинами справи, у 2007 р. на підставі постанови суду у квартирі заявника було проведено обшук та 

вилучено три мобільні телефони, які згодом було повернуто. Заявник та члени його родини не були сторонами 

кримінального провадження, в рамках якого було проведено обшук. Заявник звернувся до районного суду із 
адміністративним позовом про визнання дій працівників міліції протиправними та стягнення моральної шкоди, однак 

суд відмовив у відкритті провадження, зазначивши, що справа не піддягала розгляду в порядку адміністративного 

судочинства, оскільки оскарження дій слідчого проводиться в порядку кримінального судочинства. Суди вищих 

інстанцій залишили цю ухвалу без змін. До ЄСПЛ заявник скаржився за п. 1 ст. 6 Конвенції на відсутність доступу до 

суду у зв’язку з відмовою національних суддів розглянути його скаргу на незаконний обшук квартири. Розглянувши 

скаргу заявника, ЄСПЛ, серед іншого, вказав, що процедура передбачена КПК, не забезпечувала швидкий та 

ефективний розгляд скарги заявника. У цій справі ЄСПЛ дійшов висновку про порушення самої суті права на доступ 

заявника до суду і констатував порушення п. 1 ст. 6 Конвенції з огляду на відмови національних судів розглядати 

позов заявника і подальше відсилання його до процедури, яка не була доступною та не забезпечувала швидкий та 

безпосередній розгляд позову заявника [219]. 
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попередньому розгляді справи. Нині положення щодо заходів забезпечення 

кримінального провадження, в т. ч. запобіжних заходів, під час підготовчого 

провадження регламентується в окремій частині ст. 315 КПК, що свідчить про те, 

що законодавець розглядає обрання, зміну чи скасування цих заходів в контексті 

питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду, хоча і виніс його «за 

дужки» останнього. Зважаючи на це, варто погодитися, що така побудова закону є 

нелогічною, оскільки прийняття судом рішення про застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження прирівнюється до організаційно-

розпорядчого питання, яким за своєю юридичною природою воно не може бути 

[131, с. 106]. Це питання є одним із найбільш важливих у підготовчому судовому 

засіданні і складає окремий напрям діяльності суду у підготовчому провадженні. 

Виходячи із змісту ч. 3 ст. 315 КПК, розгляд судом відповідних питань 

відбувається лише за клопотанням учасників судового провадження, а за їх 

відсутності застосування заходів забезпечення кримінального провадження, обраних 

під час досудового розслідування, вважається продовженим. Таким чином, на стадії 

підготовчого провадження передбачався автоматичний характер продовження дії 

таких заходів. Така ситуація створювала загрозу порушення прав особи, особливо 

обвинувачених, до яких були обрані запобіжні заходи, що передбачали обмеження 

особистої свободи громадян: домашній арешт та тримання під вартою. На цю 

негативну практику, яка склалася в Україні, неодноразово звертав увагу ЄСПЛ, 

наголошуючи у своїх рішеннях на необхідності переконатися, що тримання під 

вартою протягом певного періоду має відповідати меті п. 1 ст. 5 Конвенції, яка 

полягає в недопущенні свавільного позбавлення свободи [342, п. 84]; встановлення 

необхідності застосування такого заходу за конкретних обставин [521, п. 27]. ЄСПЛ 

засудив повторювану в Україні практику, за якої судові рішення, ухвалені під час 

судового розгляду, не встановлюють строків тримання під вартою, і скоріше 

залишають без змін обраний запобіжний захід, а не розглядають питання про 

продовження його застосування [225, п. 119; 522, пп. 76, 98]. В умовах дії КПК 1960 

р. ЄСПЛ постійно встановлював порушення п. 1 ст. 5 Конвенції у справах проти 

України щодо періодів, протягом яких тримання під вартою здійснюється без 
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судового рішення, особливо після закінчення слідства та до початку судового 

розгляду [522, пп. 70-72, 98]. У справі «Чанєв проти України» ЄСПЛ констатував, 

що новий КПК містить аналогічний недолік, який дозволяє продовження тримання 

підозрюваного під вартою без судового рішення. З огляду на це, Суд наголосив на 

необхідності невідкладного внесення змін до відповідного законодавства з метою 

забезпечення його відповідності вимогам ст. 5 Конвенції [528, пп. 30, 31, 34, 35].  

Тож за зверненням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення 

третього речення ч. 3 ст. 315 КПК стало предметом розгляду КCУ, який визнав його 

неконституційним [429]. Разом з тим, звертає на себе увагу те, що, обґрунтовуючи 

неможливість автоматичного продовження застосування лише домашнього арешту 

та тримання під вартою, КСУ визнав неконституційним положення, які 

поширювалися на всі заходи забезпечення кримінального провадження.  

Буквальне розуміння розглядуваного рішення КСУ означає, що з направленням 

обвинувального акта до суду та початком стадії підготовчого провадження дія 

відповідних заходів автоматично припиняється: обвинувачений звільняється з-під 

варти, накладений на майно арешт скасовується та ін. Продовження застосування 

цих заходів можливе після прийняття на основі відповідного клопотання прокурора 

рішення суду, яке, згідно з передбаченою КПК конструкцією відбувається 

наприкінці стадії підготовчого провадження. Очевидно, що таке розуміння ставить 

під загрозу виконання завдань кримінального провадження в цілому, і можливість 

проведення судового розгляду зокрема. У зв’язку із цим існує необхідність 

законодавчого врегулювання питань застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження у підготовчому провадженні.  

При цьому, на наш погляд, необхідно виходити з наступного. Розгляд питання 

про обрання, продовження, зміну або скасування таких заходів має здійснюватися 

судом у підготовчому судовому засіданні безвідносно до наявності заявлених 

клопотань з цього приводу, що має бути закріплено в ч. 3 ст. 315 КПК як 

імперативний обов’язок суду. За необхідності застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження прокурор повинен подавати до суду відповідні 
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клопотання разом із обвинувальним актом або заявляти їх безпосередньо у 

підготовчому судовому засіданні. При цьому необхідно звернути увагу на те, що 

продовження строку дії таких заходів ст. 315 КПК не передбачено, що 

обумовлювалося «автоматичним» порядком їх продовження у попередній період 

[395, с. 114]. Звертаючи увагу на цю проблему, фахівці пропонували внести 

доповнення до ч. 3 ст. 315 КПК, які б дозволили звертатися з клопотаннями про 

продовження строку дії заходів забезпечення кримінального провадження [201, 

с. 168], а до цього моменту радили практичним працівникам на підготовчому 

судовому засіданні подавати клопотання про обрання відповідного заходу з моменту 

проведення підготовчого судового засідання або з дня закінчення дії попереднього 

заходу [129, с. 81]. Вважаємо, що ці пропозиції зберігають актуальність. Тож у 

відповідних клопотаннях має йтися про обрання відповідного заходу забезпечення 

кримінального провадження на період судового провадження в межах шістдесяти 

днів з моменту проведення підготовчого судового засідання. 

В будь-якому випадку, до прийняття судом у підготовчому провадженні 

рішення про зміну або скасування обраного на стадії досудового розслідування 

заходу забезпечення кримінального провадження, строк застосування якого не 

сплинув, дія такого заходу має продовжуватися, що відповідає позиції ВССУ, згідно 

з якою при направленні обвинувального акта до суду запобіжний захід щодо 

обвинуваченого є незмінним в межах строку, визначеного ухвалою слідчого судді 

під час досудового розслідування, і може бути продовжений, змінений лише у 

підготовчому провадженні [571]. Це дозволить уникнути небезпек, пов’язаних із 

автоматичним скасуванням дії заходів забезпечення кримінального провадження.  

 

2.1.3. Заключний етап підготовчого провадження 

За загальним порядком підготовчого провадження його заключний етап полягає 

у прийнятті за підсумками підготовчого судового засідання результативного 

рішення (ухвали про призначення судового розгляду), а також формуванні 

матеріалів кримінального провадження (кримінальної справи) та наданні сторонам 

можливості ознайомитися з ними (ст. ст. 316-317 КПК).  
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Згідно з ч. 1 ст. 316 КПК після завершення підготовки до судового розгляду суд 

постановляє ухвалу про призначення судового розгляду. Вимоги до структури такої 

ухвали сформульовані у п. 4 Листа. На думку О. Ф. Шминдрук, ця ухвала відіграє 

подвійну роль: по-перше, вона є процесуальним рішенням, яким завершується 

підготовче провадження і воно переходить у судовий розгляд; по-друге, у ній 

відображається перевірка наявності підстав для призначення судового розгляду та 

здійснення підготовки до нього [557, с. 159]. На наш погляд, головне, що має 

отримати відображення в ухвалі, – встановлена судом відсутність перешкод до 

проведення судового розгляду і обумовлена цим можливість його призначення. 

Строки призначення судового розгляду відповідно до ч. 2 ст. 316 КПК не повинні 

перевищувати 10 днів після постановлення ухвали, що передбачено з метою 

оперативності судового провадження. Після призначення судового розгляду 

головуючий надає розпорядження секретарю судового засідання про виклик 

(повідомлення) учасників судового провадження та інших осіб (п. 4 Листа). 

Законодавець передбачив на цьому етапі формування матеріалів кримінального 

провадження (кримінальної справи). Виходячи зі ст. 317 КПК, можна зробити 

висновок, що формування матеріалів, які складатимуть предмет судового розгляду, 

повинно відбутися саме у підготовчому провадженні. Однак це вступає у колізію з 

положеннями останнього речення ч. 4 ст. 291 КПК, згідно з яким надання суду 

інших документів, крім обвинувального акта та додатків до нього, до початку 

судового розгляду забороняється. В свою чергу, початком судового розгляду, 

виходячи з ч. 1 ст. 342 КПК, є відкриття головуючим судового засідання, з моменту 

якого в учасників судового провадження з’являється право подавати до суду докази. 

На вказану проблему звертають увагу багато дослідників. Так, К. В. Легких 

вважає, що норми ст. 317 КПК не дають сторонам права надавати суду докази під 

час підготовчого судового засідання, а суду – права на задоволення клопотання про 

приєднання тих чи інших доказів до обвинувального акта до початку судового 

розгляду [230, с. 96]. З цим згодна І. В. Гловюк, яка вказує, що ст. 317 є явно 

нелогічною, оскільки положення ч. 1 цієї статті повинні міститься у Главі 28 КПК, 

бо стосуються не стільки підготовчого провадження, скільки судового розгляду. На 
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думку вченої, у стадії підготовчого судового провадження з’ясування обставин 

кримінального провадження та перевірка їх доказами не передбачена [81, с. 30]. 

В. В. Вапнярчук звертає увагу на особливості режиму доказування на різних стадіях 

(наприклад, у підготовчому провадженні), зауважуючи, що в різних кримінальних 

провадженнях на одній стадії межі доказування можуть бути різними й залежати від 

конкретних обставин [57, с. 102-103]. На думку М. Є. Шумила, з позицій 

законодавця (ст. 317 КПК) логічно слідує, що залучені учасниками підготовчого 

провадження до обвинувального акту докази він розглядає як документи або інші 

матеріали, але не як докази sensustricto [567, с. 86]. Таким чином, одним із варіантів 

розв’язання цієї проблеми є виключення положень про формування матеріалів 

кримінального провадження із норм, що регламентують підготовче провадження, і 

віднесення їх безпосередньо до стадії судового розгляду. В цьому разі право 

учасників судового провадження на ознайомлення стосується тільки тих матеріалів, 

які розглядалися у підготовчому провадженні. 

Іншим варіантом є передбачення формування матеріалів кримінального 

провадження (кримінальної справи) саме на стадії підготовчого провадження, який 

відстоюють як науковці, так і практичні працівники. Так, згідно з п. 5 Листа, 

письмові документи, в тому числі перелік яких наведено у ст. 99 КПК, а також інші 

матеріали, надані суду учасниками підготовчого судового засідання під час його 

проведення, а також отримані (витребувані судом) за результатами виконання 

необхідних дій під час підготовки кримінального провадження до судового 

розгляду, що мають значення для його розгляду, долучаються до обвинувального 

акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності. У 

методичних рекомендаціях прокуратури наголошується на тому, що матеріали 

досудового розслідування підлягають долученню до обвинувального акта за 

клопотанням прокурора під час підготовчого судового засідання [363, с. 23-24]. Тож 

йдеться не лише про можливість, а й необхідність подання доказів на цій стадії.  

На користь подання доказів на стадії підготовчого провадження висловлюються 

різні аргументи. Так, В. А. Завтур наголошує, що необхідність подання доказів під 
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час підготовчого судового засідання зумовлює потреба у прийнятті рішень щодо 

заходів забезпечення кримінального провадження [131, с. 106]. О. Ф. Шминдрук 

аргументує це небезпекою відкладення судового розгляду для забезпечення 

ознайомлення з такими матеріалами [557, с. 162]. На думку С. А. Крушинського, 

вирішення на стадії підготовчого провадження всіх питань, окрім рішення про 

повернення обвинувального акта прокурору, потребує дослідження фактичних 

даних, тому подання доказових матеріалів є можливим, а інколи – й необхідним 

[218, с. 115-116]. Ю. М. Мирошниченко пропонує виключити з ч. 4 ст. 291 КПК 

останнє речення, що дозволить сторонам надавати суду докази на підтвердження 

обвинувачення та заперечень проти нього на підготовчому провадженні, а серед 

питань, які вирішуються у зв’язку з підготовкою до судового розгляду, передбачити 

необхідність: з’ясування позиції сторін щодо висунутого обвинувачення; з’ясування 

питання про докази, якими сторони мають намір доводити обвинувачення та 

заперечення проти нього; визначення обставин, які ніким з учасників судового 

провадження не оспорюються і не вимагають доказування; вирішення питань про 

виклик свідків, експертів, спеціалістів; витребування документів та інших матеріалів 

[300, с. 143-144]. Найбільш повні і переконливі аргументи на користь такого підходу 

наводить В. О. Попелюшко. Науковець доводить, що: (1) правила ч. 1 ст. 317 КПК, 

як спеціальні норми розраховані саме на етап підготовчого провадження, 

визначають обов'язок прокурора надати суду матеріали на цьому етапі, щоб 

головуючий міг забезпечити учасникам судового провадження право на 

ознайомлення з кримінальною справою; (2) подання суду цих матеріалів випливає із 

суті підготовчого провадження як першого етапу судового провадження, оскільки 

без них неможливо забезпечити законність, обґрунтованість і вмотивованість 

прийнятих судом рішень; (3) подання сторонами суду доказів саме у підготовчому 

провадженні вимагається необхідністю забезпечення ефективності судового 

розгляду та ухвалення правосудного вироку, що неможливо без завчасного 

досконалого знання і сторонами, і судом матеріалів досудового розслідування [376].  

Як справедливо відмічає М. Є. Шумило, зібрані сторонами матеріали на етапі 

підготовчого провадження можуть визнаватися доказами за результатами їх 
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інтерпретації лише судовим органом [568, с. 48]. Однак, на жаль, законодавець не 

передбачив окремої процедури визнання представлених сторонами матеріалів 

судовими доказами [569, с. 64]. Зважаючи на це, на наш погляд, саме стадія 

підготовчого провадження є найбільш сприятливим моментом для подання 

сторонами документів та матеріалів, що в подальшому можуть бути визнані судами 

як докази, і формування кримінальної справи. Такі дії цілком відповідають 

контексту підготовки до судового розгляду, дозволяють визначитися із обсягом і 

тривалістю наступної стадії кримінального провадження, а також вирішити всі інші 

питання, необхідні для призначення судового розгляду або прийняття 

альтернативних рішень у цій стадії (передусім тих, що стосуються вирішення справи 

по суті). Також це сприятиме досягненню правової визначеності на цій стадії та 

істотному прискоренню судового провадження в цілому. 

При цьому за основу ми пропонуємо взяти модель, закріплену в інших 

процесуальних кодексах, які одним із завдань підготовчого провадження 

визначають визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання 

відповідних доказів (п. 3 ч. 1 ст. 189 ЦПК, п. 3 ч. 2 ст. 173 КАС, п. 3 ч. 1 ст. 177 

ГПК). Серед іншого, у підготовчому засіданні суд з’ясовує, чи надали сторони 

докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані 

судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду 

письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання 

про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує 

питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше (п. 7 ч. 

2 ст. 197 ЦПК, п. 7 ч. 2 ст. 180 КАС, п. 7 ч. 2 ст. 182 ГПК). Вважаємо, що подібні 

правила повинні бути закріплені і відносно підготовчого провадження у 

кримінальному судочинстві. Таким чином, вже на цій стадії учасники 

кримінального провадження мають представити суду повний обсяг доказів, які 

підлягатимуть дослідженню на стадії судового розгляду. 

Порядок подання до суду доказів дослідниками формулюється по-різному. Так, 

С. Соляр вважає, що прокурор повинен надавати суду в підготовчому засіданні 

описані, підшиті та пронумеровані матеріали досудового розслідування, відкриті 



 

 

99 

учасникам кримінального провадження у порядку, передбаченому ст. 290 КПК [455, 

с. 94]. В. В. Колодчин та А. Р. Туманянц вважають, що на сьогодні необхідність у 

поданні прошитих і пронумерованих матеріалів відсутня, і пропонують із усіх 

матеріалів досудового розслідування формувати три окремі блоки (томи): а) 

документи, в яких відображені організаційно-процесуальні рішення; б) докази, які 

надаються суду; в) докази, які не надаються суду. В рамках кожного окремого блоку 

матеріали можуть бути систематизовані за хронологічним або поепізодним методом 

[197, с. 81]. На думку І. Козьякова та Л. Хруслової, механізм подання прокурором 

доказів суду є таким: 1) він почергово представляє суду джерела доказів (документи, 

речі, відомості, іншу інформацію, свідків обвинувачення для допиту); 2) 

безпосередньо досліджує надану ними інформацію; 3) після їх дослідження 

стороною захисту і судом, якщо вони можуть бути оцінені судом як докази, 

прокурор заявляє клопотання про приєднання їх до обвинувального акта [193, с. 58].  

На наш погляд, подання доказів як стороною обвинувачення, так і стороною 

захисту у підготовчому провадженні має відбуватися на етапі заявлення відповідних 

клопотань, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 315 КПК, після розгляду і задоволення яких 

матеріали кримінального провадження (кримінальна справа) повинні вважатися 

сформованими і внесення до них змін чи доповнень потребує погодження суду і 

заявлення відповідних клопотань. Після закінчення формування матеріалів 

кримінального провадження суд може призначити справу до судового розгляду. 

Після цього учасникам кримінального провадження надається можливість 

ознайомитися з цими матеріалами на підставі заявлених ними клопотань. 

 

2.3. Рішення суду в підготовчому провадженні 

 

В науці кримінального процесу немає єдності поглядів відносно поняття 

кримінальних процесуальних рішень та їх класифікації. Вбачається, що під 

рішенням у кримінальному судочинстві слід розуміти викладене в процесуальному 

акті волевиявлення суб'єктів, які проводять кримінальний процес, із питань, 

пов'язаних із розслідуванням та розглядом кримінальної справи [226, с. 22; 256]. 
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Ученими-процесуалістами неодноразово здійснювалися спроби створити повну, 

всебічну та науково обґрунтовану класифікацію кримінальних процесуальних 

рішень, які приймаються у стадії попереднього розгляду справи [30]. Загалом, ці 

рішення прийнято класифікувати на початкові (вихідні), проміжні та кінцеві 

(заключні), де початковими є рішення, які дають початок провадженню в цій стадії, 

кінцевими – рішення, які завершують провадження в цій стадії, та проміжними – 

рішення, які приймаються в межах стадії і не є ані початковими, ані кінцевими [250, 

с. 25-29; 566, с. 32-50]. Проте така класифікація була здійснена за раніше чинним 

законодавством, тому вона не враховує всієї складності процесуальних відносин у 

стадії підготовчого провадження. Наприклад, підготовче провадження завершують 

всі рішення, передбачені п. п. 1-5 ч. 3 ст. 314 КПК, проте вони мають різне значення 

для подальшого розвитку кримінального провадження. Крім того, рішення про 

призначення судового розгляду є заключним з точки зору вирішення основного 

питання підготовчого провадження про призначення судового розгляду, проте 

водночас виступає початковим щодо вирішення низки питань, пов’язаних із 

підготовкою до судового розгляду. 

Убачається, що в основу класифікації рішень, які приймає суд в цій стадії, по-

перше, має бути покладено характер питань, які вирішуються, а по-друге – 

функціональне призначення рішення з точки зору його впливу на подальше 

кримінальне провадження. З цієї точки зору можна виокремити такі види рішень цієї 

стадії: (1) основні рішення, якими суд вирішує питання про подальший хід судового 

провадження щодо можливості призначення у ньому судового розгляду (п. 5 ч. 3 ст. 

314 КПК); (2) альтернативні – рішення, які приймаються за наявності підстав, що 

виключають можливість призначення судового розгляду (п. п. 1-4, 6 ч. 3 ст. 314 

КПК); (3) допоміжні – які сприяють законному й обґрунтованому прийняттю 

основних рішень або доповнюють і розвивають їх положення (рішення щодо питань, 

пов’язаних з підготовкою до судового розгляду, передбачені ст. 315 КПК). 

Оскільки основні та допоміжні рішення стадії підготовчого провадження 

фактично розглянуті в попередньому підрозділі, в цьому підрозділі ми зосередимо 

увагу на рішеннях, які в сенсі ч. 3 ст. 314 КПК можна розглядати в якості 
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альтернативних призначенню судового розгляду. Наголосимо, що водночас окремі з 

них є резолютивними рішеннями, властивими особливим порядкам підготовчого 

провадження, які буде досліджено в Розд. 3 цієї роботи. 

Так, рішення про затвердження угоди або відмову в затвердженні угоди та 

повернення кримінального провадження прокурору для продовження досудового 

розслідування (п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК) приймається судом за наявності відповідної 

угоди, поданої на розгляд суду в порядку, передбаченому ст. ст. 468-475 КПК. 

Наявність угоди перешкоджає призначенню судового розгляду, оскільки свідчить 

про досягнення сторонами консенсусу та згоди щодо врегулювання кримінально-

правового конфлікту. За наслідками звернення прокурора з обвинувальним актом та 

угодою справа вирішується судом по суті в підготовчому провадженні (у разі 

затвердження угоди) або повертається для продовження досудового розслідування 

(у разі відмови в затвердженні угоди) (детальніше – підрозділ 3.1). 

Закриття кримінального провадження фактично є перешкодою для проведення 

судового розгляду і охоплює ряд підстав, передбачених п. п. 5-9-1 ч. 1 та ч. 2 ст. 284 

КПК, що у науковій юридичній літературі розглядаються як факти, які виключають 

можливість подальшого здійснення цього кримінального провадження або ж 

вказують на недоцільність його проведення [345, с. 201]. З точки зору їх впливу на 

хід підготовчого провадження зазначені підстави є неоднорідними. Так, 

встановлення судом підстав, передбачених п. п. 5-9-1 ч. 1 та п. 3 ч. 2 ст. 284 КПК, 

тягне за собою закриття кримінального провадження ухвалою суду. Для їх 

встановлення та перевірки не передбачено жодних спеціальних процедур. По суті, 

оскільки вони передбачені як підстави закриття кримінального провадження також 

на стадії досудового розслідування, в більшості випадків їх встановлення у 

підготовчому провадженні означає виявлення судом недоліків досудового 

розслідування, внаслідок яких кримінальне провадження не було закрито раніше. 

Одночасно їх встановлення судом не означає вирішення справи по суті, на відміну 

від підстав для закриття кримінального провадження, передбачених п. п. 1-3 ч. 1 ст. 

284 КПК, що у судовому провадженні тягнуть  ухвалення виправдувального вироку. 

Тому суду надано право усунути ці недоліки і закрити кримінальне провадження ще 
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у підготовчому провадженні, не допускаючи призначення судового розгляду. 

Інший характер мають підстави для закриття кримінального провадження, 

передбачені п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 284 КПК: у зв’язку зі звільненням особи від 

кримінальної відповідальності та якщо прокурор відмовився від підтримання 

обвинувачення. Першою їх відмінністю від тих, що передбачені ч. 1 ст. 284 КПК, є 

можливість закриття кримінального провадження тільки судом51. По-друге, 

застосування цих підстав передбачає спеціальну процедуру, окремо регламентовану 

КПК. По-третє, застосування цих підстав передбачає вирішення кримінального 

провадження по суті, оскільки ґрунтується на з’ясуванні питання про вину особи. 

Разом з тим, відмова прокурора від підтримання публічного обвинувачення  як 

підстава для закриття кримінального провадження фактично не може бути 

застосована у підготовчому провадженні, оскільки згідно з ч. 1 ст. 340 КПК, 

прокурор повинен відмовитися від обвинувачення, якщо в результаті судового 

розгляду (виділено нами – О. Б.) дійде переконання, що пред’явлене особі 

обвинувачення не підтверджується. Відповідне переконання може бути сформоване 

у прокурора тільки в результаті судового розгляду, але аж ніяк не у підготовчому 

провадженні. Наголошуючи на цьому, М. І. Грушевська вказує, що висновок 

прокурора про можливість відмови від державного обвинувачення формується в 

результаті об’єктивної оцінки зібраних по справі доказів [98, с. 102]. Тому слід 

визнати, що вказівка законодавця на можливість закриття кримінального 

провадження з цієї підстави у підготовчому судовому засіданні є помилковою.  

Така підстава для закриття кримінального провадження, як звільнення особи 

від кримінальної відповідальності (п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК), має окремий порядок 

застосування, що являє собою альтернативну процедуру підготовчого провадження, 

змістом якої є вирішення справи по суті (детальніше див. підрозділ 3.2). Тому 

ототожнювати її з іншими підставами для закриття кримінального провадження, що 

можуть застосовуватися у підготовчому провадженні, і нормативно регламентувати 

їх разом видається невиправданим. З урахуванням цього, пропонуємо викласти 

                                         
51 Слід зазначити, що доповнення ч. 2 ст. 284 КПК п. 3, що передбачає закриття кримінального провадження судом 

у випадках, коли досягнуто податковий компроміс, на наш погляд, виглядає необґрунтованим, адже дублює підставу, 

передбачену п. 9 ч. 1 ст. 284 КПК, тому ніякого виключного для суду характеру не має. 
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законодавчі положення, присвячені закриттю кримінального провадження у 

підготовчому провадженні, наступним чином: (1) з ч. 2 ст. 284 КПК виключити п. 3; 

(2) у ч. 2 ст. 284 КПК передбачити право суду закрити провадження у випадку 

встановлення підстав, передбачених пунктами 4-9, 10 ч. 1 ст. 284 КПК; (3) в якості 

окремого рішення, яке суд має право прийняти у підготовчому судовому засіданні, 

передбачити звільнення особи від кримінальної відповідальності.  

Повернення обвинувального акта, клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру прокурору, якщо вони не відповідають 

вимогам КПК, спрямоване на усунення недоліків обвинувального акта або 

відповідного клопотання, допущені слідчим або прокурором при їх складанні та 

затвердженні [25]. На практиці такі ситуації виникають досить часто52.  

У науковій юридичній літературі повернення обвинувального акта прокуророві 

розглядається як прояв судового контролю за законністю дій прокурора. Так, на 

думку О. В. Калужинського, таке право надається суду насамперед з метою 

ліквідації перепон розгляду справи судом, що є проявом контрольної функції суду за 

діями прокурора з дотримання ним законності на завершальній частині досудового 

провадження [155, с. 159]. Проте, як зазначалося в попередніх підрозділах цієї 

роботи, в підготовчому провадженні суд не здійснює контрольної функції, а 

перевірка ним відповідності вимогам закону обвинувального акту здійснюється у 

межах вирішення завдання щодо встановлення підстав для призначення судового 

розгляду. Звернення прокурора з обвинувальним актом, який відповідає вимогам 

закону, складає зміст підстави, що свідчить про необхідність подальшого руху 

кримінального провадження і призначення судового розгляду. Відповідно якщо 

обвинувальний акт не відповідає формальним вимогам, що можна усунути без 

проведення додаткових слідчих або інших процесуальних дій, суд повертає його 

прокурору. Тож повернення обвинувального акта прокуророві має на меті не 

допомогти останньому усунути недоліки досудового розслідування, а лише 

                                         
52 Так, згідно з даними судової статистики, про повернення прокурору обвинувального акта, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру у 2013 р. було винесено 5,5 тис. ухвал, або 14,1 

% від загальної кількості рішень суду, прийнятих у підготовчому провадженні; у 2014 р. – 4,9 тис. або 12,3 %; у 2015 

р. – 5,4 тис., або 15,3 %; у 2016 р. – 4,1 тис., або 13,9 %52. Таким чином, впродовж періоду дії КПК число таких рішень 

суду коливається в межах від 4 до 5,5 тис. на рік і чіткої позитивної тенденції до їх зменшення непомітно. 
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виправити недоліки його резолютивного акту, які унеможливлюють призначення 

судового розгляду. Тут доречно провести аналогію з іншими процесуальними 

кодексами, які передбачають процедуру залишення позовної заяви без руху та 

підстави повернення її позивачеві, серед яких недоліки позовної заяви, які не були 

усунуті позивачем у встановлений судом строк. Розглядаючи обвинувальний акт як 

кримінальний позов, про що більш детально зазначалося вище, вважаємо цілком 

доречною процедуру повернення судом обвинувального акту прокурору з метою 

усунення ним його недоліків, що сприяє уніфікації судочинства в цій стадії.   

З огляду на це в науці правильно звертається увага на те, що в ухвалі про 

повернення обвинувального акта не можуть міститися вказівки на проведення 

слідчих (розшукових) дій, усунення недоліків може відбуватися виключно на 

підставі аналізу вже проведених заходів. У протилежному випадку це буде повністю 

відповідати інституту повернення кримінальної справи на додаткове розслідування 

[135, с. 163]. А. О. Шульга пропонує реалізовувати вказане повноваження суду 

тільки за клопотанням сторін. За його відсутності суд має оцінити зібрані докази (не 

враховуючи зібрані із порушенням закону) та винести вирок [565, с. 271]. 

На наш погляд, у розв’язанні цієї проблеми слід орієнтуватися на позицію 

ВССУ, викладену у п. 2 Листа, згідно з якою «проведення будь-яких слідчих або 

інших процесуальних дій, окрім тих, що зазначені в ухвалі про повернення 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного 

або виховного характеру, в кримінальному провадженні не допускається. Докази, 

отримані при проведенні процесуальних дій, не визначених в ухвалі про повернення 

зазначених матеріалів кримінального провадження, згідно з ч. 8 ст. 223 КПК є 

недопустимими». Відповідно до цих положень, саме суд має визначити можливий та 

допустимий обсяг процесуальних дій, необхідний для виправлення недоліків 

обвинувального акта, вийти за межі якого прокурор не має права. Застосування такої 

позиції дозволяє не допускати підміни інституту повернення обвинувального акта 

скасованим інститутом повернення справи на додаткове розслідування. 

Виходячи з п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК, підставою повернення обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 
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характера прокурору є невідповідність цих документів вимогам КПК. Такі вимоги 

зазначені у ст. 291 (щодо обвинувального акта) та ст. 292 КПК (щодо відповідних 

клопотань). Науковці наводять різні види порушень, що можуть привести до такого 

рішення суду: 1) неправильне зазначення в обвинувальному акті даних про особу 

обвинуваченого, потерпілого чи інших учасників процесу; 2) недоліки при 

формулюванні фабули, обставин та самого обвинувачення; 3) порушення, пов’язані 

з викладенням доказів; 4) інші порушення, які були допущені безпосередньо при 

складанні обвинувального акта [56, с. 61]. О. Ф. Шминдрук зазначає, що це може 

мати місце, якщо: відсутнє або неправильно вказане найменування кримінального 

провадження, анкетні відомості обвинуваченого та потерпілого, допущені 

порушення щодо викладу фактичних обставин кримінального правопорушення та 

його правової кваліфікації, або між ними містяться суперечності [559, с. 284]. На 

думку В. В. Луцика, підставами повернення обвинувального акта прокурору є 

встановлення судом істотних формальних порушень вимог закону, які не 

стосуються всебічності та повноти досудового розслідування, та які можна усунути 

прокурором без проведення слідчих дій [254, с. 15]. Дослідник наголошує, що 

проблеми у застосуванні цього інституту зумовлені невизначеністю цих підстав, 

відсутністю вичерпного їх переліку [252, с. 71]. Як вказує Л. Г. Матієк, критеріями 

прийнятності обвинувального акта доцільно вважати відповідність документа 

формі, змісту, обвинуваченню та процедурі національного законодавства, а також 

відповідність його стандартам справедливості, визначеним у положеннях Конвенції 

та практиці ЄСПЛ [288, с. 192]. О. І. Марочкін, проаналізувавши судову практику, 

як найбільш часті порушення вимоги мотивованості обвинувального акта, що ведуть 

до його повернення прокуророві, наводить такі: неконкретний опис фактичних 

обставин кримінального правопорушення чи наведення суперечливих даних; 

недоліки при встановленні окремих обставин кримінального правопорушення (часу, 

місця, знаряддя його вчинення тощо); відсутність відомостей щодо правової 

кваліфікації; відсутність або стислість формулювання обвинувачення [282]. 

Проведене нами узагальнення судової практики повернення обвинувального 

акта прокурору дозволило виявити такі основні підстави для цього рішення (які 
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наводяться в порядку від більш до менш поширених): (1) відсутність в 

обвинувальному акті відомостей, передбачених ч. 2 ст. 291 КПК, або наявність 

помилкових відомостей; (2) обвинувальний акт не підписано прокурором та/або 

слідчим, у ньому не зазначені ім’я та по-батькові, посада слідчого та/або прокурора; 

(3) отримання обвинувального акту передувало його складанню та/або 

затвердженню, закінченню досудового розслідування; (4) відсутність або суттєві 

недоліки розписки про отримання підозрюваним або його захисником копії 

обвинувального акта; (5) зміст обвинувального акта, який перебуває у провадженні 

суду та зміст обвинувального акту, який надано обвинуваченому та захиснику, 

суттєво різняться; (6) в обвинувальному акті не викладено фактичні обставини 

кримінального правопорушення; (7) неправильна правова кваліфікація вчиненого 

кримінального правопорушення або її відсутність тощо. Крім того, на практиці іноді 

зустрічаються такі підстави, як порушення права обвинуваченого на захист, 

відсутність цивільного позову в якості додатка до обвинувального акта, 

неможливість прочитати обвинувальний акт та ін. (див. Додаток Б). 

Аналізуючи наведені підстави, варто звернути увагу на таку, як помилки у 

кваліфікації кримінального правопорушення. Попри те, що практика і науковці 

визнають можливість повернення у таких випадках обвинувального акта прокурору, 

уявляється, що суд не має права застосовувати цю підставу. Адже обвинувальний 

акт – це рішення прокурора, яким він висуває обвинувачення. Тому повернення 

обвинувального акта прокурору із вказівкою на зміну кваліфікації (навіть, якщо 

вона не відповідає фактичним обставинам) є втручанням суду у формулювання 

висунутого прокурором обвинувачення, що порушує засаду змагальності і може 

розцінюватися як прояв обвинувального ухилу суду. На наш погляд, доказування 

стороною обвинувачення належної кваліфікації кримінального правопорушення і, 

відповідно, її підтвердження має відбуватися виключно в судовому розгляді. 

Про повернення матеріалів кримінального провадження прокурору суд 

постановляє відповідну ухвалу. Судова практика виходить з того, що такою ухвалою 

суд зобов’язує прокурора усунути виявлені недоліки протягом визначеного ним 

розумного строку, який має бути достатнім для виправлення допущених недоліків. 
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Разом з тим, фахівці вказують на те, що КПК чітко не регламентовано, протягом 

якого строку прокурор повинен виправити допущені недоліки, у зв’язку з чим з 

метою уникнення тяганини пропонується в п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК передбачити 

конкретний строк [130, с. 130]. На наш погляд, така пропозиція не є раціональною, 

адже в кожному конкретному випадку для усунення відповідних недоліків потрібен 

різний час. Разом з тим, узагальнення судової практики засвідчило, що суди 

переважно не встановлюють конкретного строку, протягом якого необхідно усунути 

порушення. Тільки в одному випадку суд чітко вказав такий строк, ще у 10 % ухвал 

зазначив про усунення недоліків «протягом розумного строку» (див. Додаток Б).  

У зв’язку з відсутністю механізму попередження порушення розумних строків 

під час усунення недоліків обвинувального акта видається за доцільне законодавчо 

закріпити обов’язок суду визначати конкретний строк та дії, необхідні для 

виправлення недоліків обвинувального акта53. Така пропозиція поділяється й 

іншими авторами [583, с. 67]. В цьому контексті необхідно зазначити, що проблема 

відсутності механізму прискорення усунення недоліків обвинувального акту після 

повернення його прокурору привертає увагу з огляду на системний характер 

порушення розумних строків кримінального провадження і наявність багатьох 

рішень ЄСПЛ з цього питання («Світлана Науменко проти України», «Меріт проти 

України», «Дяченко та інші проти України» тощо).  

Не регламентує чинний КПК також можливості відкликання обвинувального 

акта прокурором, який направив до суду, на відміну від ч. 4 ст. 232 КПК 1960 р. 

Відповідно до абз. 10 п. 11 постанови Пленуму ВС України № 6 «Про практику 

застосування кримінально-процесуального законодавства при попередньому 

розгляді кримінальних справ у судах першої інстанції» від 30.05.2008 р. суддя 

повинен був на відповідний запит, поданий до початку попереднього розгляду, 

повернути справу прокурору листом [416]. Цікавим є зауваження В. Т. Маляренка 

про те, що «в більшості випадків прокурор відкликає справу після того, як суддя її 

                                         
53 З цією метою пропонуємо доповнити п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК, виклавши його у наступній редакції: «повернути 

обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору, 

якщо вони не відповідають вимогам цього Кодексу, із зазначенням строку та дій, необхідних для приведення їх у 

відповідність до цих вимог». 
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вивчить, виявить певні огріхи і попередить про це прокурора. ... Повернення справи 

прокурору постановою судді відбувається тоді, коли прокурор не бажає звернутися 

до суду з листом про її повернення, тобто не погоджується з думкою судді, або тоді, 

коли суддя попередньо не обговорює проблем справи з прокурором» [271, с. 8]. 

Таким чином, відкликання справи давало прокуророві можливість самостійно 

виправити недоліки, що перешкоджали її судовому розгляду. 

Проведене нами узагальнення показує, що сьогодні на практиці такі випадки 

також мають місце і суди задовольняють запити прокурорів про повернення їм 

обвинувальних актів (див. Додаток Б). Оскільки інші варіанти корегування 

процесуальної позиції прокурора в суді54 розраховані на процедуру судового 

розгляду до його початку, вважаємо доцільним надати прокуророві право 

відкликати направлений ним до суду обвинувальний акт (клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру), як для 

виправлення його формальних недоліків, так і зміни обсягу чи меж обвинувачення. 

Така пропозиція цілком узгоджується з розумінням правової природи 

обвинувального акту як кримінального позову, яким розпоряджається прокурор.  

Частина 4 ст. 314 КПК передбачає, що ухвала про повернення обвинувального 

акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру може бути оскаржена в апеляційному порядку. Фактично, це рішення є 

єдиним з числа тих, що приймаються за підсумками підготовчого судового 

засідання, яке підлягає оскарженню. Закон не визначає суб’єктів оскарження, проте 

за логікою вказаної норми ними можуть виступати прокурор, потерпілий, сторона 

захисту тощо, хоча найбільш зацікавленим суб’єктом у такому оскарженні є 

прокурор. Разом з тим, доцільність оскарження такого рішення видається 

сумнівною, адже закон не обмежує прокурора у повторному направленні 

обвинувального акта чи зазначених клопотань до суду. Так, при вивченні матеріалів 

правозастосовної практики було виявлено, що в окремих кримінальних 

провадженнях обвинувальний акт повертався прокурору декілька разів і знову 

                                         
54 До них можна віднести зміну прокурором публічного обвинувачення, висунення додаткового обвинувачення чи 

відмову від підтримання публічного обвинувачення 
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направлявся ним до суду без виправлення недоліків (див. Додаток Б). Це призвело 

до затягування строків судового провадження. При цьому КПК не встановлює 

жодних наслідків такого неодноразового повернення. В цих умовах можна 

запропонувати, що в разі повторного повернення обвинувального акта, клопотання 

про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру 

прокурору, при наступному направленні його до суду необхідне обов’язкове 

затвердження його вищестоящим прокурором, що дозволить забезпечити належний 

відомчий контроль за усуненням недоліків обвинувального акта. 

На практиці виникають ситуації, коли підстави повернення обвинувального 

акта прокуророві виявляються вже на стадії судового розгляду, зокрема за 

клопотанням учасників судового провадження. Як свідчить проведене нами 

узагальнення, в таких випадках суди відмовляють у задоволенні таких клопотань 

або залишають їх без розгляду, зважаючи на неможливість повернення 

обвинувального акта прокурору зі стадії судового розгляду. В той же час, 

зустрічаються рішення суду про повернення кримінального провадження на стадію 

підготовчого провадження, які обґрунтовуються загальними засадами 

кримінального провадження (див. Додаток Г). Зважаючи на те, що практика 

повернення кримінального провадження у підготовче провадження є суперечливою, 

пропонуємо прямо передбачити таку можливість в КПК55.  

В ряді випадків рішення судів про повернення обвинувального акта 

прокуророві виявляється необґрунтованим і скасовується судом апеляційної 

інстанції, однак процесуальні наслідки цього не регламентовані. На наш погляд, 

скасування ухвали про повернення обвинувального акта прокуророві покладає на 

суд обов’язок провести повторне підготовче судове засідання, з’ясувавши у ньому 

відсутність інших перешкод для призначення судового розгляду та вирішивши інші 

необхідні питання. Також у зв’язку із скасуванням відповідної ухвали на практиці 

виникає проблема застосування ч. 2 ст. 76 КПК, згідно з якою суддя, який брав 

                                         
55 Для цього пропонуємо ст. 316 КПК доповнити ч. 3 такого змісту «Кримінальне провадження може бути на 

підставі вмотивованої ухвали суду повернуте зі стадії судового розгляду у стадію підготовчого провадження у разі 

встановлення обставин, які унеможливлюють проведення судового розгляду. У такому випадку повторне підготовче 

судове засідання повинно бути призначено у строк, передбачений ч. 1 ст. 314 цього Кодексу».  
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участь у кримінальному провадженні в суді першої інстанції, не має права брати 

участі у цьому ж провадженні в судах апеляційної і касаційної інстанцій, а також у 

новому провадженні після скасування вироку або ухвали суду першої інстанції. У 

зв’язку з цим в ряді випадків кримінальне провадження передається іншому судді. 

Особливі проблеми при цьому виникають в судах з невеликою кількістю суддів, у 

яких можливості заміни суддів є обмеженими. Проте така практика не є усталеною. 

Зокрема, згідно з позицією Апеляційного суду Одеської області повернення 

обвинувального акта не передбачає висловлення судом правової позиції по суті 

справи, а є суто формальною дією, яка не може вплинути на об’єктивність розгляду 

кримінального провадження після повторного надходження обвинувального акта до 

суду [505]. Вважаємо таку позицію цілком обґрунтованою. 

Направлення обвинувального акта, клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру до відповідного суду для визначення 

підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження 

також спрямоване на усунення перешкод до призначення судового розгляду. На 

практиці це рішення трапляється рідше, ніж повернення відповідних документів 

прокуророві, проте також є достатньо поширеним56. Можна вважати, що воно має 

місце у разі порушення правил щодо територіальної підсудності, передбачених ст. 

32 КПК, які визначають стійкий юридичний зв’язок між юридичною справою та 

судом [337, с. 8]. Їх значення, як слушно відзначають В. В. Король та 

В. Д. Юрчишин, полягає у правильному визначенні суду, компетентного 

здійснювати кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення [202, 

с. 197]. Оскільки порушення правил про підсудність є істотним порушенням вимог 

закону, що веде до скасування судового рішення, від суду вимагається перевірити 

додержання цих правил на найбільш ранній стадії, якою є підготовче провадження.  

У науковій літературі звертається увага на те, що КПК містить прогалину, 

оскільки не включає до переліку процесуальних документів, що підлягають 

                                         
56 Так, у 2013 р. судом винесено 2 тис. відповідних ухвал, що становить близько 5,1 % від загальної кількості 

рішень, прийнятих у підготовчому провадженні; у 2014 р. – 1,6 тис., або 3,9 %; у 2015 р. – 1,4 тис., або 3,9 %; у 2016 р. 

– 1,1 тис., або 3,7 %56. Як бачимо, з року в рік ці показники є відносно стабільними, що свідчить про наявність стійких 

системних порушень у визначенні підсудності кримінальних проваджень. 
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направленню для визначення підсудності, клопотання прокурора про звільнення від 

кримінальної відповідальності, хоча останнє є формою закінчення досудового 

розслідування [557, с. 102]. Вважаємо цю думку слушною. Разом з тим, аналогічне 

зауваження можна висунути до формулювання п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК, адже 

поверненню прокуророві також повинні підлягати всі ті акти, якими він закінчує 

досудове розслідування, на що науковці вказували у період дії КПК 1960 р. [253, 

с. 4]. Тому пропонуємо доповнити пункти 3 і 4 ч. 3 ст. 314 КПК вказівкою на 

«клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності». 

Засобом усунення порушення правил підсудності, які найчастіше обумовлені 

помилками з боку прокурора, який направив обвинувальний акт або відповідне 

клопотання не до того суду, до якого належало це зробити, виступає направлення 

кримінального провадження з одного суду до іншого. Це питання регламентується 

ст. 34 КПК, зазначені у якій підстави Н. П. Сиза умовно поділяє на дві групи: 

обов’язкові (пп. 1-4 ч. 1 ст. 34 КПК) та дискреційні: 1) місце проживання 

обвинуваченого; 2) місце проживання більшості потерпілих або свідків; 

3) забезпечення оперативності та ефективності кримінального провадження) (абз. 2 

ч. 1 ст. 34 КПК) [437, с. 127, 129]. За наявності підстав, передбачених пп. 1-4 ч. 1 ст. 

34 КПК, суд має прийняти рішення про направлення справи до іншого суду. У 

випадках, коли мають місце одна чи декілька з підстав, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 

34 КПК, це рішення приймається на розсуд суду, виходячи з фактичних обставин 

кримінального провадження та міркувань доцільності. 

Розглядаючи порядок прийняття відповідного рішення, необхідно звернути 

увагу на колізію між нормами п. 4 ч. 3 ст. 314 та ч. ч. 2 та 3 ст. 34 КПК, перша з яких 

відносить вирішення питання про направлення кримінального провадження з одного 

суду до іншого до компетенції місцевого суду, в якому проводиться підготовче 

судове засідання, а друга – до компетенції колегії суддів відповідного суду 

апеляційної інстанції (якщо йдеться про направлення кримінального провадження з 

одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції) або 

колегії суддів ВС (у разі направлення кримінального провадження з одного суду до 

іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів). При цьому роль місцевого 
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суду полягає у направленні подання до суду вищої інстанції, хоча це питання 

ініційоване клопотанням сторін чи потерпілого. Отже, за наслідками підготовчого 

судового засідання суд приймає рішення не про направлення кримінального 

провадження до іншого суду, а про звернення з відповідним поданням до суду вищої 

інстанції57. Тому формулювання п. 4 ч. 3 ст. 314 КПК пропонуємо змінити на таке: 

«визнати кримінальне провадження непідсудним цьому суду та звернутися до суду 

вищої інстанції щодо направлення обвинувального акта, клопотання про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності, клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру до іншого суду в порядку, 

передбаченому ст. 34 цього Кодексу». 

Залишається без належної правової регламентації також зміст відповідного 

рішення суду та подання, яке направляється на його підставі, як і те, чи повинні це 

бути різні процесуальні акти, чи один документ. О. Ф. Шминдрук вбачає 

правильним, що ці питання мають вирішуватись на підставі вмотивованої ухвали 

місцевого суду [557, с. 104]. З нею слід погодитися, адже оформлення відповідних 

рішень в одному документі слугує вимогам спрощення кримінального провадження 

та процесуальної економії. Відносно змісту відповідного рішення, в юридичній 

літературі наголошується на тому, що подання повинно містити вказівку на 

обставину, що передбачена ч. 1 ст. 34 КПК, а також обґрунтування того, що 

вирішення справи виходить за межі юрисдикції суду, а також підписано головою 

місцевого суду [437, с. 130]. На наш погляд, у своєму рішенні з цього питання суд 

має: (1) констатувати порушення правил підсудності, обґрунтувавши наявність 

відповідної підстави, а у випадках, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 34 КПК, з огляду на 

їх дискреційність – також навести мотиви прийняття відповідного рішення; (2) 

сформулювати необхідність звернення до суду вищої інстанції про направлення 

                                         
57 На наш погляд, застосування цієї підстави об’єднує два тісно пов’язаних, але не ідентичних рішення: (1) про 

визнання того, що кримінальне провадження не підсудне даному суду; (2) про направлення кримінального 

провадження до іншого суду, якому воно підсудне. Перше з цих рішень самостійно приймається відповідним 

місцевим судом у підготовчому судовому засіданні і означає закінчення підготовчого провадження. Друге рішення, як 

і визначення конкретного суду, якому підсудне дане кримінальне провадження, віднесено законодавцем до 

компетенції суду вищої інстанції. Тож місцевий суд, у якому проводиться підготовче судове засідання, не 

уповноважений визначати суд, якому підсудне кримінальне провадження та направляти обвинувальний акт чи 

відповідні клопотання безпосередньо до нього.  
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кримінального провадження до іншого суду; (3) запропонувати суду вищої інстанції 

інший суд, до якого необхідно направити кримінальне провадження. Відповідно, під 

час підготовчого судового засідання всі ці питання повинні бути розглянуті судом.  

Не є однозначним і питання про те, чи закінчується підготовче провадження 

після прийняття рішення про направлення кримінального провадження до іншого 

суду. З одного боку, відповідне рішення вказано в числі альтернативних 

призначенню судового розгляду, отже, його прийняття виключає останнє. Разом з 

тим, необхідно враховувати, що процедура розгляду відповідного подання або 

клопотання сторін чи потерпілого, встановлена ч. ч. 2 та 3 ст. 34 КПК, передбачає, 

що їх розгляд здійснюється апеляційним судом чи ВС не пізніше 5 днів з дня їх 

внесення. Відповідно, протягом цього часу питання про направлення кримінального 

провадження до іншого суду не є вирішеним остаточно й існує вірогідність 

продовження підготовчого провадження у тому самому суді. З цієї точки зору, 

підготовче провадження має не закінчуватися, а зупинятися на час, необхідний для 

прийняття рішення апеляційним судом або ВС.  

Серед рішень суду, які він приймає у підготовчому судовому засіданні, окремої 

уваги заслуговує рішення доручити представнику персоналу органу пробації 

скласти досудову доповідь. Воно спрямоване на реалізацію інституту пробації, 

серед видів якої у підготовчому провадженні реалізується досудова пробація, що 

являє собою забезпечення суду формалізованою інформацією, яка характеризує 

обвинуваченого, з метою прийняття судом рішення про міру його відповідальності 

(ч. 1 ст. 9 ЗУ «Про пробацію» [419]). На міжнародному рівні стандарти пробації 

викладені у Європейських правилах пробації від 20.01.2010 [426], які, однак, не 

визначають етапу кримінального провадження, на якому має готуватися досудова 

доповідь, як і ініціатора її підготовки58.  

                                         
58 Підготовці досудових доповідей присвячена ч. 4 Правил, яка закріпила наступні стандарти: 1) орган пробації 

може готувати та подавати досудові доповіді з метою допомоги судовим органам вирішувати питання щодо 

доцільності притягнення до відповідальності злочинця та – в разі доцільності притягнення до відповідальності – щодо 

застосування найбільш адекватних санкцій та заходів; 2) органи пробації повинні регулярно контактувати з судовими 

органами на предмет подальшого використання доповіді; 3) доповідь повинна будуватися на чітко визначеній 

інформації, яка повинна постійно коригуватися та підтверджуватися у процесі судового розгляду справи; 4) злочинець 

повинен мати можливість брати участь у підготовці доповіді; 5) думка злочинця повинна відображатися у доповіді; 6) 

злочинець та/або його представники повинні мати можливість знайомитися з доповіддю. 
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Натомість вітчизняним законодавством прийняття рішення про призначення 

досудової пробації віднесено до компетенції суду на стадії підготовчого 

провадження. Виходячи з положень ч. 5 ст. 314 та ст. 314-1 КПК, якими 

регламентується досудова пробація, можна зробити висновок про те, що: 1) 

суб’єктом застосування досудової пробації є суд; 2) приводом – ініціатива суду або 

клопотання обвинуваченого, його захисника чи законного представника, прокурора; 

3) підставою – необхідність забезпечення інтересів національної безпеки, 

економічного добробуту та прав людини; 4) метою – забезпечення суду 

інформацією, що характеризує обвинуваченого, а також прийняття судового 

рішення про міру покарання; 5) сферою застосування – злочини невеликої або 

середньої тяжкості, або тяжкі злочини, нижня межа санкції яких не перевищує 5 

років позбавлення волі, а також злочини, вчинені неповнолітніми, крім випадків, 

передбачених КПК; 6) змістом – складання досудової доповіді, яка долучається до 

матеріалів кримінального провадження; 7) формою – ухвала суду із зазначенням 

строку підготовки такої доповіді; 8) стадією – підготовче провадження. 

Ухвалу суду про складання досудової доповіді не можна вважати рішенням, 

альтернативним призначенню судового розгляду, адже вона безпосередньо 

спрямована на забезпечення останнього. На це вказує як мета складання досудової 

доповіді, визначена у ч. 1 ст. 314-1 КПК, так і обмеження щодо її застосування, 

передбачені ч. 4 цієї статті. Альтернативні призначенню судового розгляду рішення 

виключають складання досудової доповіді. Крім того, досудова доповідь 

складається лише задля забезпечення судового розгляду на підставі обвинувального 

акта. Про це свідчать п. п. 3-5 ч. 4 ст. 314-1 КПК, які виключають складання 

досудового доповіді у кримінальних провадженнях щодо застосування примусових 

заходів виховного або медичного характеру. Відмінність рішення суду про 

складання досудової доповіді від інших, що передбачені ч. 3 ст. 314 КПК, полягає у 

тому, що воно спрямоване не на усунення перешкод для призначення судового 

розгляду, а на доповнення інформації даними щодо особи обвинуваченого. З огляду 

на це, поміщення пункту щодо досудової доповіді у ч. 3 ст. 314 КПК серед рішень, 

які приймає суд у підготовчому засіданні, уявляється помилковим.  
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Застосування інституту досудової пробації на стадії підготовчого провадження 

має й інші недоліки. Так, в оцінках фахівців досудова доповідь містить результати 

незалежного соціального дослідження обвинуваченого та має на меті надати суду 

додаткову об’єктивну інформацію через призму соціально-психологічної 

характеристики особистості обвинуваченого [261, с. 600]. Таке соціальне 

дослідження особистості є специфічним видом діяльності кримінологічного та 

соціально-психологічного характеру і не має нічого спільного з процесом пошуку та 

оцінки доказів, встановлення вини правопорушника [348, с. 173]. Враховуючи це, у 

ч. 5 ст. 314-1 КПК імперативно закріплено, що досудова доповідь не може 

використовуватися у кримінальному провадженні як доказ винуватості 

обвинуваченого у вчиненні злочину. Однак інформація, викладена у досудовій 

доповіді, впливає на внутрішнє переконання судді і ту правову позицію, що буде 

формалізована в судовому рішенні. З цієї точки зору наявність досудової доповіді 

може заздалегідь вплинути на позицію суду, порушуючи його безсторонність і 

неупередженість. Як відмічає Т. В. Лукашкіна, «замовляючи» досудову доповідь, 

суд певним чином демонструє свою позицію щодо необхідності призначення 

обвинуваченому покарання [249, с. 84]. Тож покладення прийняття відповідного 

рішення на суд, та ще й можливість приймати його за власною ініціативою, 

загрожує виникненням обвинувального ухилу суду. Показово, що у таких 

розвинутих державах, як Естонія, Данія, Латвія, аналог досудової доповіді для 

дослідженні особи злочинця готується службою пробації за запитом прокурора (у 

Латвії – також і суду) [335]. Отже, вважаємо правильним покласти прийняття 

рішення про складання досудової доповіді під час досудового розслідування на 

прокурора, а у судовому розгляді – на суд за ініціативою сторін. 

Викликає зауваження і обрання для прийняття рішення про підготовку 

досудової доповіді підготовчого провадження. Ряд науковців висловлювали 

пропозиції щодо закріплення досудової доповіді як процесуальної дії на стадії 

досудового розслідування [48, с. 170] ще до законодавчого закріплення цього 

інституту у КПК. Існуюча на сьогодні модель залишається предметом критики 

вчених. Так, О. Г. Шило зазначає, що необхідність в отриманні досудової доповіді 
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виникає у суду після вирішення питання винуватості обвинуваченого [548, с. 28].  

Таким чином, віднесення питань складання досудової доповіді саме до стадії 

підготовчого провадження уявляється невиправданим з наступних міркувань: (1) у 

цій стадії судом не досліджуються докази, без чого суду неможливо визначитися з 

потребою складання досудової доповіді; (2) це створює загрозу неупередженості та 

безсторонності судової влади, веде до обвинувального ухилу у діяльності суду. 

У науковій юридичній літературі пропонуються наступні варіанти розв’язання 

цієї проблеми. Наприклад, Т. В. Лукашкіна вважає, що представнику органу 

пробації слід було б надати статус спеціаліста, до якого мав би право звернутися 

прокурор, запропонувавши скласти досудову доповідь після того як встановлені 

достатні докази, що свідчать про причетність підозрюваного до вчинення 

конкретного злочину [249, с. 85]. На думку О. Г. Шило, досудова доповідь має 

складатися наприкінці досудового розслідування за ініціативою сторони 

обвинувачення або захисту, що є логічним продовженням їх позиції [548, с. 28].  

Підтримуючи вказані міркування, зауважимо, що складання досудової доповіді 

є доцільним або на стадії досудового розслідування (за рішенням прокурора, на 

підставі зібраних ним доказів винуватості та задля надання суду повної інформації 

відносно особи правопорушника) або в судовому розгляді – після закінчення 

з’ясування обставин та перевірки їх доказами, коли у суду сформувалося 

переконання щодо винуватості особи, на яке не може вплинути досудова доповідь. 

В якості загального висновку до другого розділу цієї роботи вважаємо за 

необхідне зазначити, що проведеним дослідженням виявлено проблеми, що 

виникають на кожному етапі підготовчого провадження. До таких, зокрема, 

належать: визначення складу учасників підготовчого провадження; відсутність 

регламентованих законом граничних строків проведення підготовчого судового 

засідання; подання доказів у стадії підготовчого провадження й визнання доказів 

недопустимими; розгляд і вирішення скарг учасників судового провадження на цій 

стадії; розгляд у підготовчому провадженні питань щодо застосування запобіжних 

заходів тощо. Щодо кожної із зазначених проблем автором запропоновно конкретні 

шляхи їх розвʼязання, в тому числі – й шляхом внесення змін і доповнень до КПК. 
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РОЗДІЛ 3 

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ПОРЯДКИ ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

3.1. Особливий порядок підготовчого провадження на підставі угод 

 

Впровадження інституту угод є однією з найбільш значущих новацій КПК, що 

отримала широке висвітлення у науковій юридичній літературі і продовжує 

привертати значну увагу дослідників. Зокрема, вказані питання на монографічному 

й дисертаційному рівні досліджували  Є. В. Повзик [369], Р. В. Новак [331], 

О. О. Леляк [231], П. В. Холодило [523], С. О. Ященко [590], О. В. Стратій [458], 

Г. Є. Тюрін [500], І. О. Кісліцина [175]. Проблематика кримінального провадження 

на підставі угод розглядалася у працях таких провідних вітчизняних науковців, як 

О. Г. Шило [545; 546], Л. М. Лобойко [245], І. А. Тітко [478], А. Р. Туманянц [491-

496], В. Т. Нор [333], І. В. Гловюк [82] та ін. У своїх дослідженнях науковці 

приділяли увагу, в тому числі, особливостям підготовчого провадження.  

Виходячи з п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК, затвердження угоди або відмова у її 

затвердженні є одним із остаточних рішень, якими може завершуватися стадія 

підготовчого провадження. Розгляд судом угод під час підготовчого судового 

засідання зумовлений тим, що при затвердженні угоди суд не досліджує доказів, що 

логічно передбачає застосування скороченої процедури кримінального 

провадження. 

Переваги інституту угод пов’язані з тим, що вони дозволяють економити час на 

розгляд справи, оптимізувати судовий процес, збільшити довіру населення до 

правосуддя [198, с. 136], скоротити витрати Держбюджету на кримінальне 

переслідування по малозначних справах, розвантажити суд і слідчих від їх ведення 

[493, с. 143], прискорити вирішення кримінальних справ [423, с. 67]. Завдяки цьому 

досягається процесуальна економія, яка дозволяє скоротити витрати часу на 

розслідування й розгляд обставин кримінального правопорушення. Така модель 

призводить до того, що переважна більшість вироків на підставі угод ухвалюються 

саме на стадії підготовчого провадження. Так, за офіційними даними ГПУ у 2014 р. 
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у підготовчому провадженні ухвалено 21 587 вироків на підставі угод, тоді як на 

стадії судового розгляду – 3 486 таких вироків; у 2015 р. – 16 325 та 1 819 вироків; у 

2016 р. – 13 556 та 1 778 вироків; у 2017 р. – 16 265 та 1 883 вироків; у 2018 р. – 

16 434 та 1 953 вироки [139-143] відповідно. З цього можна зробити висновок, що у 

судовому розгляді загалом ухвалюється в 7-9 разів менше вироків на підставі угод, 

ніж у підготовчому провадженні. З огляду на це, можна стверджувати, що інститут 

кримінального провадження на підставі угод найбільш повно реалізується саме на 

стадії підготовчого судового провадження.  

Як слушно наголошує Є. В. Повзик, предмет кримінального процесуального 

пізнання суду при розгляді угоди, на відміну від загального порядку судового 

розгляду, обмежено дослідженням обставин, які стосуються змісту угоди та порядку 

її укладення [364, с. 146]. Тож порядок підготовчого провадження на підставі угод, з 

одного боку, повинен відповідати загальним правилам судового розгляду, а з іншого 

боку – має суттєві особливості, що визначають його скорочену та спрощену форму. 

Розгляд судом угоди та її затвердження, яке відбувається обвинувальним 

вироком суду, передбачає вирішення кримінального провадження по суті, що 

суперечить традиційному розумінню призначення підготовчого провадження. На 

наш погляд, застосування такого підходу, насамперед обумовленого практичною 

доцільністю, означає необхідність концептуального переосмислення правової 

природи стадії підготовчого провадження, яка у подібних випадках набуває істотних 

процедурних особливостей, що позначаються на функціональному призначенні цієї 

стадії в системі кримінального провадження. В цій категорії кримінальних 

проваджень підготовче провадження за своєю процесуальною формою набуває 

якості специфічної комбінованої стадії судового провадження на підставі угод, що 

увібрала в себе елементи підготовчого провадження і судового розгляду з 

максимальним спрощенням їх процесуальної форми59.   

Підготовче провадження на підставі угод відповідає загальному порядку 

підготовчого провадження, розглянутому нами у Розділі 2 дисертації, однак разом з 

                                         
59 Слід відмітити, що аналогічна ситуація має місце відносно розгляду судом питання про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності, що буде предметом нашого дослідження у підрозділі 3.2. дисертації. 
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тим має низку особливостей, які демонструють диференціацію процесуальної форми 

на даному етапі кримінального провадження та заслуговують на увагу. При цьому, 

як слушно зауважує Є. В. Повзик, КПК, на жаль, не передбачив порядку 

підготовчого судового засідання в цій категорії кримінальних проваджень, хоча він 

суттєво відрізняється від загального порядку підготовчого провадження [370, с. 90]. 

Так, приводом для проведення підготовчого судового засіданні на підставі 

угоди є надходження до суду обвинувального акта з угодою про примирення чи про 

визнання винуватості, на підставі якого суд своєю ухвалою має призначити 

підготовче судове засідання, визначити дату, час та місце його проведення (ч. 1 ст. 

314 КПК). Згідно із позицією Пленуму ВССУ, викладеною у п. 15 Постанови «Про 

практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод» (далі – 

Постанова ВССУ), одночасно із прийняттям цього рішення суд, для реалізації 

покладених на нього обов'язків щодо з'ясування добровільності укладення угоди та 

перевірки її на відповідність вимогам КПК та/або кримінального закону (частини 6, 

7 ст. 474 КПК), зважаючи на те, що під час підготовчого судового засідання може 

бути прийнято рішення, яке по своїй суті є завершальним для судового провадження 

у суді першої інстанції (ухвалити вирок), вправі витребувати документи, подані 

сторонами під час досудового розслідування, а також інші матеріали досудового 

розслідування [418]. Однак це повноваження суду має дискреційний характер і 

залежить від конкретних обставин кримінального провадження. 

Підготовче судове засідання на підставі угоди має бути призначене у строки, 

визначені ч. 1 ст. 314 КПК. Додержання цих строків, які є загальними для 

призначення підготовчого судового засідання, має вирішальне значення в аспекті 

забезпечення оперативності розгляду судом відповідної угоди. Як свідчить вивчення 

судової практики, у більшості випадків суди додержуються вказаних строків. 

Водночас, невизначеність у строках проведення підготовчого судового засідання, на 

яку зверталася увага у Розд. 2, може призводити до затягування кримінального 

провадження на підставі угод, що ставить під сумнів досягнення завдань цього 

особливого порядку кримінального провадження.  

Особливості має склад учасників підготовчого судового засідання на підставі 
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угоди. На відміну від визначеного ч. 2 ст. 314 КПК складу учасників загального 

порядку підготовчого судового засідання, закон встановлює, що підготовче судове 

засідання на підставі угод відбувається за обов’язкової участі сторін угоди з 

повідомленням інших учасників судового провадження. Відсутність інших 

учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду (ч. 2 ст. 474 КПК). 

Отже, склад обов’язкових учасників підготовчого судового засідання на підставі 

угоди є звуженим порівняно із загальним порядком: у разі укладення угоди про 

визнання винуватості обов’язковими учасниками судового засідання визнаються 

лише прокурор та обвинувачений, а у разі укладення угоди про примирення – 

потерпілий і обвинувачений. Однак при цьому не враховується та обставина, що 

згідно з п. 9 ч. 2 ст. 52 КПК, у разі укладення угоди між прокурором та 

підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості з моменту ініціювання 

укладення такої угоди у кримінальному провадженні повинна бути забезпечена 

обов՚язкова участь захисника. Як справедливо наголошують О. Г. Шило та 

Є. В. Повзик, участь захисника у кримінальному провадженні, в якому укладається 

угода про визнання винуватості, є гарантією забезпечення не тільки і не стільки прав 

та інтересів підозрюваного, обвинуваченого, скільки законності застосування цієї 

процедури, а отже – законності кримінального провадження [545]. Особливо 

актуальними ці твердження є щодо підготовчого провадження, у якому відбувається 

затвердження угоди, тому захисника варто вважати обов’язковим учасником 

підготовчого судового провадження на підставі угоди про визнання винуватості. 

Крім того, в ч. 1 ст. 474 КПК доцільно зазначити, що підготовче судове 

засідання відбувається за обов’язкової участі також і прокурора, незалежно від того, 

чи є він стороною угоди. На цьому наголошує судова практика, зокрема у п. 15 

Постанови ВССУ вказується, що з огляду на затвердження прокурором 

обвинувального акта та можливість оскарження ним вироку суду першої інстанції 

на підставі угоди, в тому числі й угоди про примирення, його участь у судовому 

засіданні під час її розгляду має бути обов'язковою [418]. З цією позицією варто 

погодитися, адже хоча прокурор і не є стороною угоди про примирення, проте його 

участь у розгляді судом таких угод є необхідною. 
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У разі неявки когось із обов’язкових учасників судового провадження на 

підставі угоди застосовуються наслідки, передбачені ст. ст. 323, 324, 325 КПК, які 

розрізняються залежно від процесуальної ролі учасника кримінального 

провадження. Таким чином, неявка прокурора або обвинуваченого у будь-якому 

випадку унеможливлює проведення підготовчого судового засідання на підставі 

угоди; неявка захисника – лише у випадках розгляду угоди про визнання 

винуватості, а потерпілого – угоди про примирення. Судова практика виходить із 

того, що розгляд угоди про примирення є неможливим за відсутності потерпілого60, 

проте, все ж таки, трапляються випадки затвердження судом у підготовчому 

провадженні угоди за відсутності потерпілого61.  

Процесуальний порядок підготовчого судового засідання на підставі угоди 

дещо відрізняється від загального порядку цього засідання, описаного нами у Розд. 

2. Проблема полягає у тому, що у КПК цей порядок чітко не визначений. На думку 

Р. В. Новака, укладення угоди є підставою для скорочення судового провадження, 

що обмежується лише дослідженням обставин, які стосуються змісту угоди та 

порядку її укладення [331, с. 127]. Однак, як справедливо наголошує Є. В. Повзик, 

таке спрощення має здійснюватися не за рахунок відмови від передбачених законом 

гарантій, а шляхом впровадження ефективного механізму, що дозволяє забезпечити 

права учасників процесу [365, с. 206]. Отже, особливості порядку підготовчого 

судового засідання в таких випадках підпорядковуються не тільки логіці з’ясування 

судом обставин, що мають значення для затвердження відповідної угоди, а й 

повинні належним чином гарантувати права учасників кримінального провадження. 

Насамперед, на це спрямовано оголошення у підготовчому судовому засіданні 

обвинувального акта та укладеної угоди. КПК не містить жодних вказівок з цього 

приводу, у зв’язку з чим судова практика з цих питань не є одноманітною. Так, 

проведений ВССУ аналіз свідчить, що судді не завжди оголошують текст угоди, 

                                         
60 Так, у п. 2 Листа зазначено: «якщо обвинувальний акт надійшов до суду з підписаною сторонами угодою, участь 

сторін такої угоди, відповідно до ч. 2 ст. 274 є обовязковою». Така ж позиція висловлена у п. 15 Постанови Пленуму 

ВССУ.  
61 Так, наприклад, у справах № 643/3052/17 та № 646/8811/17, в яких представники потерпілого в судове засідання 

не з’явилися та надали суду заяви, в яких просили затвердити угоду і розглянути справи без їх участі [62], суд 

затвердив угоду. 
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оголошується лише обвинувальний акт прокурором або ж навпаки, оголошується 

лише текст угоди, а обвинувальний акт – ні. Така практика видається хибною [504]. 

Проте в подальшому ВССУ так і не сформулював чіткої позиції відносно 

необхідності оголошення у підготовчому судовому засіданні тексту угоди, вказавши 

у п. 16 Постанови лише на оголошення прокурором обвинувального акта. На наш 

погляд, у підготовчому судовому засіданні на підставі угоди мають бути оголошені 

як обвинувальний акт, так і текст угоди, оскільки саме остання є предметом 

судового розгляду. Видається, що у таких випадках підготовче судове засідання має 

розпочинатися із оголошення прокурором обвинувального акту (як приводу до 

початку судового провадження), після чого суд має оголосити угоду (як приводу до 

застосування особливого порядку підготовчого провадження). Після цього суд 

повинен встановити особу обвинуваченого, роз’яснити йому суть обвинувачення і 

з’ясувати, чи зрозуміле йому обвинувачення, чи визнає він себе винним. Якщо після 

роз'яснення суті обвинувачення обвинувачений заперечує проти затвердження 

угоди, вона не може бути затверджена. 

На забезпечення прав обвинуваченого спрямовані і дії суду, передбачені ч.ч. 4-

5 ст. 474 КПК, щодо з’ясування в обвинуваченого, чи цілком він розуміє зазначені в 

цій статті обставини. В кожному випадку на вказані питання суд має одержати 

вичерпні й однозначні відповіді. Пленум ВССУ наголошує, що негативна відповідь 

на будь-яке із поставлених запитань зобов'язує суд дати відповідні роз'яснення. 

Якщо після такого роз'яснення обвинувачений заперечуватиме проти затвердження 

угоди, її не може бути затверджено (п. 16 Постанови ВССУ). 

Крім того, перед прийняттям рішення про затвердження угоди про примирення 

суд повинен з’ясувати у потерпілого, чи цілком він розуміє наслідки затвердження 

угоди, передбачені ст. 473 КПК (ч. 5 ст. 474 КПК). Відносно угоди про визнання 

винуватості такого правила не закріплено, проте, оскільки як виключення із 

загального правила закон передбачає можливість укладення таких угод у 

кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, за умови надання 

всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди, у 

врегулюванні цих питань утворилася прогалина, що загрожує порушенням прав 
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потерпілого. На наш погляд, в такому випадку завданням суду є з’ясування 

наявності такої згоди від потерпілих, а також роз’яснення останнім наслідків 

затвердження угоди62.  

Предметом  розгляду угоди є її перевірка судом на відповідність вимогам КПК 

та/або закону. Питання, що підлягають перевірці, можна визначити, виходячи з 

положень ч. 7 ст. 474 КПК, яка встановлює підстави відмови суду в затвердженні 

угоди. Отже, предметом перевірки та оцінки судом є: 

1) відповідність умов угоди вимогам КПК та/або закону. Цей критерій є 

найбільш широким, оскільки охоплює всю сукупність матеріальних та 

процесуальних умов укладення угоди. Тож, перевіряючи його, суд має встановити 

додержання закріплених у ст. ст. 469, 471, 472 КПК вимог, що визначають 

допустимість укладення угод у відповідному кримінальному провадженні (з 

урахуванням ступеню тяжкості кримінального правопорушення, його 

спрямованості, наявності потерпілого тощо), правильне оформлення угоди, 

додержання порядку її укладення тощо. Окрему увагу при перевірці даної умови суд 

повинен звертати на правильність правової кваліфікації кримінального 

правопорушення, під якою розуміють встановлення повної і всебічної відповідності 

вчиненого винним суспільно небезпечного діяння ознакам складу конкретного 

злочину, передбаченого законом про кримінальну відповідальність [206, с. 12]. При 

цьому, як слушно зауважує Є. В. Повзик, кваліфікація дій підозрюваного, 

обвинуваченого не може бути предметом домовленостей сторін угоди про визнання 

винуватості, на відміну від американської моделі угоди про визнання вини, за якою 

обвинувачений визнає себе винним у вчиненні злочину в обмін на певні поступки 

держави [366, с. 319]. Проте, слід зазначити, що на практиці існують випадки 

домовленості між сторонами угоди щодо кваліфікації дій обвинуваченого63. 

Оскільки підготовче судове засідання на підставі угод не передбачає 

                                         
62 З огляду на це, вважаємо за доцільне доповнити ч. 4 ст. 474 КПК абзацом 2 такого змісту: «У випадку укладення 

угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, суд повинен з’ясувати 

наявність згоди усіх потерпілих на укладення такої угоди. Перед прийняттям рішення про затвердження угоди про 

визнання винуватості суд під час судового засідання повинен з’ясувати у потерпілого, чи цілком він розуміє наслідки 

затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК». 
63  В тексті угоди, яка була укладена у справі № 632/250/17 , представник потерпілого ОСОБА_1  та обвинувачена 

ОСОБА_2 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченої [63].  
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проведення з’ясування обставин справи і перевірки їх доказами, то неправильність 

кваліфікації в таких випадках може бути встановлена судом лише в разі очевидної її 

помилковості, тим більше, що, як зазначається в науці, існує презумпція 

правильності кримінально-правової кваліфікації [312, с. 98-99], в силу якої суд має 

виходити із правильності здійсненої в обвинувальному акті кваліфікації злочину, 

яка знайшла відображення в угоді;  

2) відповідність умов угоди інтересам суспільства. Ця умова затвердження угод 

є оціночною, оскільки передбачає проведення судом порівняння переваг і 

негативних наслідків укладення угоди. Проблеми в її застосуванні судом створює 

той факт, що, з одного боку, обов'язки підозрюваного чи обвинуваченого щодо 

співпраці у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою, 

зазначаються в угоді лише у випадках, коли відповідні домовленості мали місце (ст. 

472 КПК), тобто є необов'язковою чи субсидіарною складовою змісту угоди (п. 10 

Постанови ВССУ). З іншого боку, судова практика підкреслює, що угоди без 

зазначення подібних домовленостей є такими, що не відповідають інтересам 

суспільства, оскільки спрямовані винятково на задоволення приватного інтересу 

підозрюваного чи обвинуваченого щодо пом’якшення покарання [504].  

Дискусійним вказане питання є і в науковій юридичній літературі. Окремі 

науковці вважають, що угода може укладатися тільки у тому випадку, коли 

обвинувачений офіційно готовий взяти на себе конкретні зобов’язання з активного 

сприяння розкриттю і розслідуванню злочину [537, с. 55], і вона не може бути 

укладеною, якщо обвинувачений не вкаже конкретних дій, які він готовий вчинити з 

метою сприяння стороні обвинувачення у розкритті та розслідуванні злочину, 

викритті та кримінальному переслідуванні інших учасників злочину [500, с. 135]. З 

іншого боку, наголошується, що інтерес для суспільства полягає у самому 

скороченні часу розгляду кримінальних справ, економії державних ресурсів, 

зменшенні навантаження на органи досудового розслідування, які отримали більше 

часу на розкриття інших злочинів [67, с. 101-102]. Обґрунтовується, що, по-перше, 

укладення угод можливе і без сприяння слідству з боку підозрюваного, 

обвинуваченого; по-друге, укладення угоди не повинно бути зумовлено слабкою 
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позицією обвинувачення; по-третє, угоду можна укладати і з особою, яка вже 

неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності, негативно 

характеризується, чи вчинила злочин за наявності обставин, що обтяжують 

покарання, однак усі ці дані сторони угоди повинні врахувати під час узгодження 

покарання [428, с. 363]. На думку Є. В. Повзика, обов'язки підозрюваного, 

обвинуваченого щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, 

вчиненого іншою особою, є факультативним елементом змісту цієї угоди [368, 

с. 102], і їх закріплення в деяких випадках може негативно вплинути на інтереси 

підозрюваного, обвинуваченого, який бажає укласти таку угоду [371, с. 124]. 

На наш погляд, більш правильним є підхід, за якого в угоді про визнання 

винуватості потрібно зазначати конкретні обов’язки обвинуваченого щодо 

співпраці. Однак він потребує законодавчого закріплення. За відсутності останнього 

перевірка судом відповідності умов угоди інтересам суспільства ставить питання 

про межі судової дискреції з цього питання, зокрема про те, в яких випадках суд 

може відмовити у затвердженні угоди. При вирішенні цього питання суду необхідно 

виходити із презумпції відповідності укладення угоди суспільним інтересам, і лише 

у разі явного порушення останніх (коли угода укладається з особою, яка має 

судимість за вчинення аналогічних злочинів; обставини злочину об’єктивно 

вимагають допомоги з боку обвинуваченого для його розслідування чи розкриття 

тощо) суд може прийняти рішення про відмову у затвердженні угоди на цій підставі; 

3) додержання умовами угоди прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб.  

Цей критерій також має оціночний характер і при його встановленні суд має 

перевірити, чи не порушують умови угоди чиїх-небудь прав (як «приватних» сторін 

угоди – обвинуваченого та потерпілого, так і третіх осіб, яких вона стосується, 

наприклад, цивільного позивача або відповідача та ін.). Оскільки п. 3 ч. 7 ст. 474 

КПК не уточнює переліку цих осіб, то в якості підстави для відмови у затвердженні 

угоди суд може використати порушення прав будь-якої особи. Разом з тим, на 

практиці суд позбавлений можливостей перевіряти вплив угоди на необмежене коло 

осіб, тому перевірка цієї умови фактично стосується лише оцінки додержання прав, 

свобод і законних інтересів відомих суду учасників кримінального провадження. 
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Так, наприклад, суд має звертати увагу на наявність потерпілого у 

кримінальному провадженні, в якому укладено угоду про визнання винуватості. 

КПК допускає можливість укладення таких угод за наявності останнього лише за 

умови, що всі потерпілі надали прокурору письмову згоду на укладення ними угоди 

(абз. 5 ч. 4 ст. 469 КПК). Отже, для перевірки додержання прав потерпілого у такому 

випадку суд повинен щонайменше встановити наявність його згоди на укладення 

угоди шляхом його опитування. Також суд має з’ясувати, чи додержано вимоги ч. 8 

ст. 469 КПК щодо укладення угод в кримінальних провадженнях, в яких наявна 

співучасть у вчиненні злочину або множинність потерпілих.  

Судова практика звертає увагу суддів на необхідність під час розгляду 

укладеної між сторонами угоди про примирення зважати на заборону слідчому та 

прокурору ініціювати укладення такої угоди, вести домовленості щодо її змісту, і 

приділяти належну увагу з’ясуванню ініціатора укладення такої угоди [504].  

Дискусійним у науковій юридичній літературі є питання про те, чи може суд 

оцінювати мотиви укладення угоди та вигідність умов останньої для її сторін. 

Наприклад, це може стосуватися випадку, коли потерпілий як сторона угоди про 

примирення завищує розмір заподіяної йому шкоди, щоб отримати більші переваги 

від її укладення. З цього приводу суб'єктів правозастосування орієнтують на те, що 

вид та розмір шкоди не підлягають установленню за розсудом сторін [296, с. 7]. З 

іншого боку, висловлюється думка, що розмір шкоди, яка підлягає відшкодуванню, 

строк її відшкодування чи перелік дій, які обвинувачений зобов’язаний вчинити на 

користь потерпілого, визначаються потерпілим та обвинуваченим самостійно і не 

підлягають перевірці [500, с. 184]. На думку Є. В. Повзика, обмежень щодо розміру 

строку відшкодування шкоди кримінальне процесуальне законодавство не 

встановлює [367, с. 56]. На наш погляд, коло обставин, що згідно зі ст. 91 КПК 

підлягає доказуванню і отримує відображення в обвинувальному акті, не підлягає 

зміні за домовленістю сторін, проте вони вільні у визначенні інших умов угоди, 

тому суд не може замість сторін визначати, в чому полягають їх інтереси. Але суд 

має пересвідчитися, що сторони цілком розуміють взяті на себе зобов’язання, 

погоджуються з їх умовами і усвідомлюють наслідки укладення і затвердження 
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угоди. Тому у випадках, коли, приміром, в угоді про примирення відсутня вказівка 

на розмір шкоди, строки та способи її відшкодування тощо, суд може зажадати від 

сторін уточнення цих умов та відмовити у затвердженні такої угоди. В інших 

випадках суд має уточнити, чи здійснено на момент затвердження угоди повне 

відшкодування заподіяної потерпілому злочином шкоди і які причини цьому 

перешкодили. Відмовити у затвердженні угоди з метою захисту інтересів 

обвинуваченого суд може, приміром, за наявності підстав для звільнення особи від 

кримінальної відповідальності, що є більш сприятливим для неї64.  

4) добровільність укладення угоди та встановлення факту того, що сторони 

примирилися. Значення цієї умови зумовлюється тим, що у кримінальному 

провадженні на підставі угод добровільне визнання вини виступає правовою 

підставою укладення угоди, а відтак – підставою застосування особливого порядку 

підготовчого провадження. Враховуючи це, при розгляді угоди суд зобов’язаний 

встановити добровільність її укладення. На забезпечення цього спрямовані 

положення ч. 6 ст. 474 КПК, згідно з якою суд зобов’язаний переконатися у 

судовому засіданні, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є 

наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії 

будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Очевидно, що 

встановлення добровільності має значення для «приватних» сторін угоди – 

обвинуваченого та потерпілого, тоді як добровільність укладення угоди про 

визнання винуватості прокурором презюмується. 

Суд встановлює добровільність укладення угоди шляхом вивчення документів, 

проведення опитування сторін, інших учасників судового провадження [332, с. 249; 

498, с. 42]. Однак, як наголошує Є. В. Повзик, перевіряючи угоду у підготовчому 

                                         
64 В цьому контексті заслуговує на увагу постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного 

кримінального суду ВС від 16.10.2018 р., ухвалена за результатами розгляду касаційної скарги прокурора у 
кримінальному провадженні на підставі угоди про визнання винуватості. Вироком суду затверджено угоди про 

визнання винуватості, призначено узгоджене покарання та на підставі ЗУ «Про амністію у 2016 році» звільнено 

засудженого від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрито. Аналізуючи матеріали 

провадження та відповідні норми права, колегія суддів з доводами касаційної скарги частково погодилася і вказала, 

що за загальним правилом, у випадку наявності підстав для звільнення від кримінальної відповідальності, з огляду на 

те, що інститут угод у кримінальному провадженні, як і інститут призначення покарання у тому числі з урахуванням 

його особливостей у випадку затвердження угоди (ч. 5 ст. 65 КК) жодним чином (як в матеріальному, так і в 

процесуальному аспектах) не кореспондуються з інститутом звільнення від кримінальної відповідальності, є 

взаємовиключними та потребують розмежування, суд має згідно з п. 3 ч. 7 ст. 474 КПК відмовити у затвердженні 

угоди та звільнити особу від кримінальної відповідальності [382] 
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судовому провадженні суд за загальним правилом не має перед собою матеріалів 

кримінального провадження, які необхідні йому для ухвалення вироку на підставі 

угоди [364, с. 145]. Для цього у разі необхідності суд, згідно з ч. 6 ст. 474 КПК, має 

право витребувати документи, у тому числі скарги підозрюваного чи 

обвинуваченого, подані ним під час кримінального провадження та рішення за 

наслідками їх розгляду, а також викликати в судове засідання осіб та опитувати їх. 

Отже, встановлення судом добровільності укладення угоди складає окрему частину 

підготовчого судового засідання, в якому розглядається питання про її 

затвердження. Суд зобов'язаний відмовити в затвердженні угоди, якщо матиме 

обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, або ж 

сторони в дійсності не примирилися (п. 16 Постанови ВССУ); 

5) можливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов’язань 

передбачає перевірку судом реальності укладеної угоди. Судова практика виходить 

з того, що суд повинен з'ясувати в обвинуваченого, чи зможе він реально виконати 

взяті на себе відповідно до угоди зобов'язання, зокрема, відшкодувати завдану ним 

шкоду з огляду на її розмір та строк відшкодування, визначені в угоді про 

примирення, чи вчинити дії, перелік яких у ній зазначено, або ж виконати обов'язки 

щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою 

особою, викладені в угоді про визнання винуватості. Якщо ж під час судового 

провадження суд встановить, що обвинувачений не в змозі виконати взяті на себе 

зобов'язання, він відповідно до п. 5 ч. 7 ст. 474 КПК має відмовити в затвердженні 

угоди (п. 16 Постанови ВССУ). Хоча закріплення вказаного правила видається 

цілком правильним, необхідно враховувати, що виконання судом даного обов’язку 

залежить від того, чи були такі зобов’язання предметом угоди. Крім того, з’ясування 

можливості їх виконання обвинуваченим відбувається з його слів, адже закон не 

передбачає можливості перевірки судом майнового стану обвинуваченого або 

дійсної можливості надання ним допомоги слідству. Тож уявляється, що виконання 

судом цих вимог має формальний характер, тоді як реальність виконання взятих на 

себе обвинуваченим зобов’язань має з’ясовуватися прокурором (в угодах про 

примирення – потерпілим) на етапі укладення угоди; 
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6) наявність фактичних підстав для визнання винуватості. Варто наголосити, 

що встановлення судом визнання обвинуваченим своєї вини тісно пов’язане із 

перевіркою добровільності укладення угод. Ця умова є визначальною для угод про 

визнання винуватості, що випливає з самої їх назви та зумовлюється дією принципу 

презумпції невинуватості [99, с. 144]. При цьому під беззастережним визнанням 

винуватості підозрюваним/обвинуваченим слід розуміти безумовне (повне) 

визнання ним своєї винуватості у вчиненні інкримінованого органом досудового 

розслідування кримінального правопорушення (п. 10 Постанови ВССУ).  

Водночас варто звернути увагу, що встановлення цієї умови для угод про 

примирення законом не вимагається. Пленум ВССУ з огляду на це вбачає, що угода 

про примирення може укладатися щодо кримінальних правопорушень, у вчиненні 

яких особа може лише частково визнавати вину або не визнавати її (п. 16 

Постанови). Проте Є. В. Повзик переконливо доводить, що в основі примирення 

лежить позиція підозрюваного, обвинуваченого, який визнає себе винним у 

вчиненні кримінального правопорушення та бажає примиритися з потерпілим [370, 

с. 111]. Тож з огляду на необхідність ухвалення на підставі угоди обвинувального 

вироку, з’ясування визнання обвинуваченим своєї вини має здійснюватися судом і 

щодо цієї категорії угод. Відмова у визнанні обвинуваченим своєї вини або незгода 

із визначеними угодою видом та мірою покарання свідчить про те, що її укладення 

не було добровільним, тож така угода не підлягає затвердженню. 

Разом з тим, встановлення даної умови передбачає не лише перевірку судом 

факту визнання обвинуваченим своєї вини, а й з’ясування фактичних обставин 

кримінального провадження. Як зауважують фахівці, фактичні підстави для 

визнання винуватості відсутні у випадку, коли зі сторони обвинуваченого мала 

місце самообмова або є наявним таке, що не піддається сумніву, алібі [175, с. 148]. 

Для цього суд має вивчити обставини кримінального провадження, і у разі, якщо 

вони не підтверджують викладених в угоді положень, відмовити в її затвердженні65. 

                                         
65 Втім, варто звернути увагу на те, що в деяких випадках, суд не досліджує докази, покладені в основу 

обвинувачення особи. Так, у вироці в справі №  635/223/13-к суд, зокрема, зазначив, що «в судовому засіданні 

обвинувачений ОСОБА_3 повністю визнав себе винним у скоєнні злочину…, умови угоди визнав і підтвердив, що 

розуміє наслідки укладання такої угоди, … докази не оспорював, в зв’язку з чим, відповідно до умов ч. 3 чт. 349 КПК, 

такі докази не досліджуються під час судового розгляду» [64] 
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Обов’язок доведення суду наявності кожної з вказаних обставин та сприяння в 

їх встановленні покладається на прокурора, який направив до суду обвинувальний 

акт разом з угодою. У методичних рекомендаціях наголошується, що прокурор 

повинен висловити суду свою позицію щодо відповідності укладеної угоди вимогам 

закону, переконавши суд у тому, що вона не лише не порушує права підозрюваного, 

а й забезпечує дотримання інтересу держави [296, с. 56].  

Загалом, питання щодо предмета розгляду судом кримінального провадження 

на підставі угод є дискусійним. Це стосується і того, чи є предметом дослідження 

суду лише обвинувальний акт разом із угодою, чи суд при цьому може дослідити й 

інші матеріали. Так, на думку одних дослідників, предмет кримінального 

процесуального пізнання суду під час розгляду угоди обмежений лише 

дослідженням обставин, які стосуються змісту угоди та порядку її укладення [331, 

с. 127]. На підставі аналізу положень ст. 474 КПК прихильники цього підходу 

роблять висновок, що суд не здійснює оцінку доказів у кримінальному провадженні, 

оскільки межі розгляду встановлюються лише змістом угоди про визнання 

винуватості, а отже, суд не має права перевіряти фактичні обставини вчиненого 

правопорушення [211, с. 621]. Отже, дотримуючись такої позиції, слід обмежити 

пізнавальну діяльність суду у підготовчому провадженні на підставі угод лише 

вивченням змісту самої угоди. Існує й підхід, за якого суд повинен здійснити оцінку 

умов угоди з позиції відповідності законодавству та виконання умов угоди, а отже, 

на розсуд судді залишається вирішення питання щодо можливості скорочення такої 

складової судового доказування, як збирання, надання та дослідження доказів 

шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, або проведення певних 

процесуальних дій для перевірки наданої підозрюваними інформації [523, с. 197]. 

Його автор також дотримується думки про необхідність обмеження суду вивченням 

змісту угоди, хоча й визнає при цьому можливість дослідження інших доказів. 

На противагу цьому висловлюється думка, що без наявності додаткових 

матеріалів та їх перевірки ухвалити рішення щодо угоди, яке, по суті, є 

завершальним для судового провадження в суді першої інстанції, суд не може [523, 

с. 197]. Передусім це стосується встановлення наявності або відсутності фактичних 
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підстав для визнання винуватості, яке на стадії підготовчого провадження видається 

дослідникам досить проблематичним. Так, І. А. Тітко звертає увагу на те, що суд на 

цій стадії не має можливості ознайомитися з матеріалами, зібраними під час 

досудового розслідування, і робить висновок, що діяльність із перевірки фактичних 

підстав для визнання винуватості особи зводиться до того, що суддя ставить 

обвинуваченому питання щодо визнання ним своєї вини, а також вислуховує його 

версію щодо події кримінального правопорушення, звіряючи, наскільки вона 

співпадає з фабулою, викладеною в обвинувальному акті [477, с. 132].  

Для розв’язання цієї проблеми прокурорам пропонувалося передавати до суду 

разом з угодою матеріали досудового розслідування, а суду – витребовувати їх [352, 

с. 125; 370, с. 91; 477, с. 132; 517, с. 1057]. Для цього суди мають приймати рішення 

про відкладення підготовчого засідання із витребуванням від прокурора необхідних 

матеріалів, а у випадку повторного їх ненадання – відмовляти у затвердженні угод 

про визнання винуватості, оскільки суд був позбавлений можливості перевірити 

угоду на предмет її відповідності вимогам КК і КПК [171, с. 100-101].  

Ми підтримуємо вказані пропозиції, вважаючи, що до предмета підготовчого 

провадження на підставі угод входять також фактичні обставини кримінального 

провадження, відповідність яким угоди має з’ясовуватися судом. Однак при цьому 

важливо усвідомлювати, що такий порядок наближуватиме підготовче провадження 

на підставі угод до судового розгляду і значно ускладнюватиме його процедуру. 

Так, наприклад, очевидно, що в ряді випадків під час підготовчого судового 

засідання на підставі угоди може бути необхідним проведення допитів та вивчення 

документів, хоча така можливість законом прямо не передбачена. Це стосується як 

з’ясування добровільності укладення угоди, про що йшлося вище, так і інших 

питань, що мають значення для її затвердження судом. Так, наприклад, судова 

практика виходить із необхідності суду визначитися з тим, хто був ініціатором 

укладення угоди. Отже, допит обвинуваченого та, у випадках укладення угоди про 

примирення, потерпілого, є необхідною процесуальною дією у підготовчому 

провадженні на підставі угод. Необхідним для суду у більшості випадків є й 

вивчення матеріалів кримінального провадження (для з’ясування фактичних 
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обставин вчиненого кримінального правопорушення, правильності його 

кваліфікації, встановлення наявності потерпілого, визначення розміру шкоди тощо).  

Встановлення необхідності виклику в судове засідання відповідних осіб, 

вивчення судом обвинувального акта та угоди на предмет з’ясування потреби 

витребування додаткових матеріалів тощо становить відносно відокремлену 

діяльність суду у підготовчому провадженні на підставі угод. У зв’язку із цим, 

підготовче провадження на підставі угод має дві частини: підготовчу, в якій 

з’ясовуються всі ці питання, й основну, в якій відбувається розгляд і затвердження 

судом угоди. По суті такий поділ відповідає співвідношенню підготовчого 

провадження і судового розгляду за загального порядку кримінального 

провадження. Його особливістю є те, що підготовча частина підготовчого 

провадження на підставі угод проводиться судом заочно, без виклику сторін угоди. 

Однак така частина має місце, що не дозволяє зводити підготовче провадження на 

підставі угоди лише до проведення підготовчого судового засідання. 

За наслідками підготовчого провадження на підставі угод суд може прийняти 

такі рішення: 1) ухвалити вирок, яким затвердити угоду і призначити узгоджену 

сторонами міру покарання (ч. 1 ст. 475 КПК); 2) відмовити у затвердженні угоди 

своєю ухвалою. В першому випадку кримінальне провадження закінчується, в 

іншому – продовжується з того етапу, на якому його загальний хід припинився у 

зв’язку з укладенням угоди.   

Підстави оскарження вироку на підставі угоди врегульовані положеннями КПК  

(ст. 473, ч. 4 ст. 475, ч. 4 ст. 394 та ст. 424 КПК), втім, протягом існування інституту 

угод у кримінальному процесі України, ВС неодноразово звертався до їх 

тлумачення, що викликає необхідність зупинитися на деяких з них. Так, по-перше, у 

справі щодо апеляційного оскарження прокурором вироку на підставі угоди, з 

підстав процесуальних порушень, які були допущені під час вирішення питання про 

затвердження угоди, але не належать до підстав оскарження ним вироку, 

передбачених КПК, ВС, зокрема, зазначив, що вирок суду першої інстанції на 

підставі угоди між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання 

винуватості може бути оскаржений виключно з підстав, передбачених  п. 2 ч. 4 ст. 
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394 КПК. Імперативна вказівка у цій процесуальній нормі повністю узгоджується із 

положеннями ч. 2 ст. 473 КПК. Таким чином законодавець створює процесуальні 

запобіжники від можливої недобросовістності та зловживання процесуальними 

правами учасників судового розгляду, які з метою скасування вироку суду першої 

інстанції на підставі угоди про визнання винуватості можуть в аппеляційній скарзі 

відмовитися від винання обставин, які визнавалися ними під час судового 

провадження на підставі угоди. А тому вказівка в апеляційній скарзі прокурора 

щодо процесуальних порушень, які не належать до підстав оскарження ним вироку 

на підставі угоди, про визнання винуватості відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 394 КПК, 

жодним чином не доводить його право на оскарження вироку[382]. 

По-друге, у випадку, якщо вирок на підставі угоди, стосується прав «іншої 

особи», яка не є учасником кримінального провадження, а ст. 394 КПК питання 

апеляційного оскарження вироку такою особою не вругульовано, суд повинен 

керуватися ст. ст. 7, 9 КПК та Конституцією України. На підставі чого, ВС зробив 

висновок, що відсутність «інших осіб» у вичепному переліку суб’єктів оскарження, 

передбаченому ст. 394 КПК, за умови, що судове рішення стосується їх прав, свобод 

та інтересів, не є перешкодою у доступі до правосуддя та звернення до суду вищої 

інстанції, що передбачено ст. 24 КПК [384]. У випадку, коли зі змісту угоди та 

вироку взагалі не міститься будь-якої інформації, яка б свідчила про вчинення 

особою кримінального правопорушення обо якимсь чином ідентифікувала її, а 

також відсутності в них будь-якого посилання на процесуальний статус цієї особи, 

вона не є суб’єктом оскарження вироку суду, оскільки відсутні підстави вважати, що 

цей вирок стосується інтересів особи [385-387]. 

По-третє, звертаючись до питання щодо преюдиції вироку на підставі угоди ВС 

зазначає, зокрема, що суд першої інстанції, хоча у вироку і не посилався на 

призвіще, ім’я по-батькові ОСОБА_1 як учасника злочинної оргагізації, разом з тим 

у формулюванні обвинувачення, визнаного судом доведеним, зазначив про 

незаконну діяльність відповідного товариства, керівником якого був саме 

ОСОБА_1, що є порушенням засади презумпції невинуватості [388].   

Відмова у затвердженні угоди є наслідком встановлення судом недодержання 
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якоїсь із вказаних вище умов. При цьому варто звернути увагу на те, що ч. 7 ст. 474 

КПК конструює їх як негативні обставини, у разі встановлення яких суд має 

відмовити у затвердженні угоди, тобто за загальним правилом діє презумпція 

відповідності угоди вимогам КПК та закону. При цьому вивчення статистичних 

показників засвідчує, що показник відмов у затвердженні угод не є значним 

відносно загальної їх кількості. Так, у 2013 р. судами було повернуто прокурору 742 

провадження при відмові у затвердженні угоди, при цьому ухвалено 24 576 вироків 

на підставі угод; у 2014 р. – 508 і 21 587; у 2015 р. – 421 і 16 325; у 2016 р. – 259 та 

13 566; у 2017 р. – 292 і 16 265; у 2018 р. – 219 та 16 434 відповідно [138-143] 

відповідно. Таким чином, відмова у затвердженні угоди має скоріше виключний 

характер і зумовлена явними порушеннями при її укладенні, виявленими судом. 

Водночас аналіз судової практики засвідчив, що в більшості випадків 

постановлення судом ухвали про відмову у затвердженні угоди пов’язано з 

наявними в угоді недоліками, які за своїм змістом не є суттєвими, зокрема, це 

суперечності, неточності, обумовлені правовою необізнаністю сторін [504]. 

Негативним аспектом такої практики є те, що встановлена ч. 8 ст. 474 КПК заборона 

повторного звернення з угодою в одному кримінальному провадженні взагалі 

унеможливлює укладення угоди з дріб’язкових, формальних підстав. Для 

виправлення цієї ситуації ВССУ вважає правильним надання судом можливості 

сторонам уточнення укладеної угоди, внесення змін до її змісту, які мають бути 

погоджені між сторонами, відображені в журналі судового засідання, технічному 

записі та судовому рішенні (п. 12 Постанови ВССУ). Підтримуючи ці пропозиції, 

вважаємо за доцільне  скасувати передбачену ч. 8 ст. 474 КПК заборону повторного 

звернення з угодою в одному кримінальному провадженні як таку, що містить 

перешкоди у реалізації сторонами кримінального провадження своїх процесуальних 

інтересів, а також не відповідає інтересам суспільства і держави, пов’язаним із 

перевагами застосування інституту угод. 

Поряд з цим, у науковій юридичній літературі відстоюється необхідність 

передбачити в КПК можливість апеляційного оскарження ухвали суду про відмову в 

затвердженні угоди [76; 240; 322]. На наш погляд, таке оскарження позбавлене 
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сенсу, адже для правильного вирішення апеляційної скарги суд вищої інстанції 

повинен розглянути питання про відповідність угоди вимогам закону, для чого в 

нього наявні ще менші можливості, ніж у суду першої інстанції в підготовчому 

судовому засіданні. Крім того, можливість оскарження вестиме до затягування 

кримінального провадження, оскільки хід останнього на час, необхідний для 

розгляду і вирішення апеляційної скарги, буде паралізовано. Тому вказані 

пропозиції не можуть бути підтримані. 

Згідно з ч. 7 ст. 474 КПК, рішення суду про відмову у затвердженні угоди 

передбачає 2 альтернативні наслідки: а) продовження досудового розслідування у 

загальному порядку; б) продовження судового провадження у загальному порядку. 

Разом з тим, звертає на себе увагу їх невідповідність із п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК, що 

передбачає лише один наслідок відмови у затвердженні угоди на стадії підготовчого 

провадлження – повернути кримінальне провадження прокурору для продовження 

досудового розслідування. На наш погляд, у цих ситуаціях підлягає застосуванню ч. 

7 ст. 474 КПК, яка, по-перше, є спеціальною нормою відносно загального порядку 

підготовчого провадження, а по-друге,  п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК містить посилання на 

порядок, передбачений статтями 468-475 КПК, які регулюють питання 

затвердження угод та відмови в їх затвердженні судом. 

Оскільки підготовче провадження у кримінальному провадженні на підставі 

угод ініціюється обвинувальним актом прокурора, прогалиною правового 

регулювання цього особливого порядку, як нам видається, є відсутність у главі 35 

КПК рішення суду про повернення прокурору обвинувального акту, який надійшов 

до суду разом з угодою, проте не відповідає вимогам КПК. З огляду на це 

пропонуємо унормувати таке рішення суду, що, зважаючи на наявну 

правозастосовну практику, є цілком обґрунтованим.  

 

3.2. Порядок підготовчого провадження щодо звільнення особи від 

кримінальної відповідальності 

 

Кримінальне провадження щодо звільнення особи від кримінальної 



 

 

136 

відповідальності отримало достатньо повне і всебічне висвітлення у науковій 

юридичній літературі. З огляду на їх міжгалузевий характер, ці питання 

досліджували як вчені у галузі кримінального процесу, так і кримінального права, 

зокрема, Ю. В. Баулін [44; 45], Г. І. Глобенко [78], Л. В. Головко [83], 

М. Є. Григор’єва [90], Ю. М. Грошевий [95], О. А. Губська [100], О. О. Житний 

[126], І. І. Івасюк [149], В. М. Кобернюк [179], О. С. Козак [189], Ж. В. Мандриченко 

[273], Р. І. Матюшенко [298], Т. Б. Ніколаєнко [329], Д. П. Письменний [361; 362], 

О. Є. Соловйова [451], П. Я. Степанов [457], Д. В. Філін [514-516], О. Г. Шило [547], 

А. М. Ященко [589] та ін. Незважаючи на загалом великий обсяг напрацювань, 

необхідно звернути увагу на те, що інтерес дослідників концентрується переважно 

на застосуванні окремих підстав для звільнення особи від кримінальної 

відповідальності. Водночас, кримінальне провадження щодо звільнення особи від 

кримінальної відповідальності як особливий порядок підготовчого провадження досі 

не стало предметом самостійного наукового дослідження. 

На практиці застосування інституту звільнення особи від кримінальної 

відповідальності є досить поширеним66. Разом з тим, певне скорочення показників 

його застосування свідчить про неповне використання на практиці переваг інституту 

звільнення особи від кримінальної відповідальності, до яких дослідники відносять 

утвердження принципів гуманізму та економії репресії [125, с. 360], заохочення 

позитивної посткримінальної поведінки [524, с. 86], зменшення карального ухилу 

кримінального права і процесу і досягнення процесуальної економії [290, с. 162]. 

Як відмічалося у підрозділі 2.3 дисертації, звільнення особи від кримінальної 

відповідальності прямо не передбачено в переліку рішень, які можуть прийматися 

судом у стадії підготовчого провадження. Натомість одним із альтернативних 

рішень, якими ця стадія може завершуватися, є закриття кримінального 

провадження. Звільнення особи від кримінальної відповідальності розглядається 

законодавцем лише як одна з підстав закриття кримінального провадження, хоча 

саме воно є єдиною виключною підставою для закриття кримінального провадження 

                                         
66 Так, за статистичними даними ГПУ, у 2013 р. з клопотаннями про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності до суду було направлено 4843 кримінальні провадження, у 2014 р. – 4677, у 2015 р. – 2852, у 2016 р. 

– 1872, у 2017 р. – 2768, у 2018 р. – 3109 кримінальних проваджень [118-123]. 
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судом на стадії підготовчого провадження. Крім того, звільнення від кримінальної 

відповідальності передбачає вирішення кримінального провадження по суті, що, 

поряд із затвердженням угод, являє собою прояв реалізації функції правосуддя 

безпосередньо у стадії підготовчого провадження. Також звільнення від 

кримінальної відповідальності має окрему процедуру реалізації, що істотно 

відрізняється від застосування не лише інших підстав для закриття кримінального 

провадження на цій стадії, а й від інших порядків підготовчого провадження. Як 

справедливо вказує О. Г. Шило, провадження при звільненні особи від кримінальної 

відповідальності є одним із числа окремих проваджень, що поряд з основним 

входять до системи кримінального процесу і тісно пов’язані з ним, проте суттєво 

відрізняються від нього своєю спрямованістю, а отже, і специфікою правового 

регулювання [549, с. 240]. Все це дозволяє нам розглядати провадження зі 

звільнення особи від кримінальної відповідальності як особливий порядок 

підготовчого провадження, який заслуговує окремої нормативної регламентації. 

Звільнення особи від кримінальної відповідальності має матеріально-правові 

підстави та особливий процесуальний порядок. На думку Л. В. Головка, 

процесуальною формою матеріально-правового інституту звільнення від 

кримінальної відповідальності є інститут закриття кримінального провадження з 

нереабілітуючих підстав [84, с. 41-42]. Як стверджує Ю. В. Баулін, набрання 

законної сили ухвалою суду про звільнення від кримінальної відповідальності є 

актом, що свідчить про припинення кримінально-правових відносин між особою, що 

вчинила злочин, і державою [45, с. 203]. Отже, закриття кримінального провадження 

є процесуальною формою звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

В. М. Кобернюк вказує, що закриття кримінального провадження зі 

звільненням особи від кримінальної відповідальності передбачає відмову від 

реалізації загальної процедури кримінального провадження шляхом застосування 

особливого процесуального порядку (який можна вважати спрощеним), що у 

вузькому розумінні слугує прискоренню кримінального провадження і додержанню 

засади розумних строків, а у широкому – сприяє досягненню процесуальної 

економії, зменшенню витрат на кримінальне провадження [179, с. 46].  
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Неможливість звільнення особи від кримінальної відповідальності на стадії 

досудового розслідування зумовлена тим, що лише суд може вирішувати питання 

про винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення. Вказана функція 

суду не може бути делегована слідчому або прокурору. Отже, саме стадія 

підготовчого провадження відповідає цим умовам: (1) щоб рішення про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності приймалося судом у судовому 

провадженні; (2) щоб це рішення було прийнято якомога оперативніше, без 

проведення судового розгляду у повному обсязі. 

Закриття кримінального провадження зі звільненням особи від кримінальної 

відповідальності належить до випадків вирішення кримінального провадження по 

суті у стадії підготовчого провадження, оскільки передбачає відповідь суду на 

основне питання – про винуватість особи у вчиненні кримінального 

правопорушення та наслідки цього. В узагальненні судової практики з цього 

питання вказується, що при звільненні від кримінальної відповідальності суд 

зобов’язаний беззаперечно встановити факт вчинення кримінального 

правопорушення, визнати особу винуватою і тим самим здійснити державний осуд 

того, що сталося [506]. Згідно з п. 19 Постанови Пленуму ВС України від 19 

листопада 1996 р. «Про застосування Конституції України при здійсненні 

правосуддя», визнання особи винуватою у вчиненні кримінального правопорушення 

може мати місце лише за умови доведеності її вини [413, с. 94]. Згідно зі ст. 44 КК, 

звільнення від кримінальної відповідальності застосовується до особи, яка вчинила 

злочин. Таким чином, звільнення від кримінальної відповідальності базується на 

доведенні та визнанні вини особи у вчиненні кримінального правопорушення.  

З огляду на це, у науковій юридичній літературі існує дискусія з приводу 

відповідності інституту звільнення особи від кримінальної відповідальності засаді 

презумпції невинуватості. На думку ряду дослідників, звільнення особи від 

кримінальної відповідальності суперечить принципу презумпції невинуватості, 

оскільки здійснюється без проведення повного судового розгляду й оформлюється 

ухвалою, а не обвинувальним вироком суду [108; 190; 430; 529; 586]. За існуючого 

порядку вина особи не може бути встановлена та офіційно засвідчена судом в 
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обвинувальному вироку, тому, з одного боку, кримінальна відповідальність не 

наступає (а значить, і звільняти від неї немає підстав), а з іншого – визнання особи 

винною у вчиненні кримінального правопорушення відбувається в іншому порядку, 

ніж той, що передбачений ст. 62 Конституції та ст. 17 КПК (ухвалою про закриття 

кримінального провадження, а не обвинувальним вироком). З огляду на це, науковці 

пропонують відмовитися від інституту звільнення від кримінальної відповідальності 

на користь інституту звільнення від покарання [587; 588]. 

З іншого боку, в юридичній літературі наводиться таке тлумачення ст. 62 

Конституції України, яке передбачає, що особу не можна піддати покаранню в 

іншому порядку, ніж на підставі обвинувального вироку суду, тоді як встановлення 

судом винуватості допускається і в іншому процесуальному порядку [44, с. 55; 110]. 

У науково-практичному коментарі до ст. 62 Конституції України зазначається, що в 

рішенні суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності та закриття 

кримінального провадження не констатується висновок про невинуватість особи у 

вчиненні злочину, а навпаки – вина особи встановлюється, однак це здійснюється не 

для визнання її винною вироком суду і покарання, а з метою закриття кримінальної 

справи, тобто особа не набуває судимості [199, с. 450].  

На наш погляд, для розв’язання цієї проблеми питання про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності повинно вирішуватися саме обвинувальним вироком 

суду. Однак такий вирок повинен ухвалюватися у підготовчому провадженні за 

спрощеною і скороченою процедурою, передбаченою чинним законодавством для 

звільнення особи від кримінальної відповідальності. Завдяки цьому, по-перше, буде 

усунута наявна колізія між порядком звільнення особи від кримінальної 

відповідальності та додержанням конституційних приписів щодо презумпції 

невинуватості; по-друге, будуть додержані гарантії визнання винуватості особи, 

передбачені Конституцією України та міжнародними актами; по-третє, звільнення 

від кримінальної відповідальності буде чітко виокремлено в якості особливого 

порядку підготовчого провадження і відмежовано від інших підстав закриття 

кримінального провадження на цій стадії. Пропонований порядок звільнення особи 

від кримінальної відповідальності не стане рівнозначним звільненню від покарання, 
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адже питання про призначення покарання у цій ситуації взагалі не розглядатиметься 

судом, і у тих випадках, коли підстави й умови для звільнення особи від 

кримінальної відповідальності не будуть встановлені судом у підготовчому 

провадженні, кримінальне провадження продовжуватиметься в загальному порядку. 

У законодавчій регламентації інституту звільнення від кримінальної 

відповідальності наявні й інші недоліки. Так, ст. ст. 285-289 КПК, які 

регламентують процесуальний порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності, в якості § 2 включені до Глави 24 «Закінчення досудового 

розслідування. Продовження строку досудового розслідування» КПК. Попри те, що 

звернення прокурора до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності є однією з форм закінчення досудового розслідування (п. 2 ч. 2 ст. 

283 КПК), процедура звільнення від кримінальної відповідальності охоплює також 

не тільки розгляд і вирішення судом відповідного клопотання прокурора, що 

виходить за межі закінчення досудового розслідування. Окрім того, відповідно до 

практики ВС, суд може звільнити особу від кримінальної відповідальності (у зв’язку 

з закінченням строків давності) як під час підготовчого судового засідання, так і під 

час розгляду справи по суті в загальному порядку, керуючись ст. ст. 12, 49 КК [389; 

390]. Зважаючи на це, ми погоджуємось із пропозиціями регламентувати ці питання 

на рівні окремої глави Розділу VІ «Особливі порядки кримінального провадження» 

КПК [181, с. 68]. В цьому вбачається певна аналогія інституту звільнення особи від 

кримінальної відповідальності з інститутом кримінального провадження на підставі 

угод, що був предметом розгляду у підрозділі 3.1 цієї дисертації.  

Підготовче провадження при зверненні прокурора з клопотанням про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності має особливий привід, яким 

виступає це клопотання. Вимоги до нього закріплені ст. 287 КПК і саме воно 

визначає предмет і межі розгляду судом питання про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності. Варто звернути увагу, що в працях деяких 

дослідників, приміром, О. Р. Михайленка, цей процесуальний акт прокурора 

розглядається як підстава для звільнення особи від кримінальної відповідальності 

[303, с. 52]. На думку О. О. Торбаса, лише за наявності законного та обґрунтованого 
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рішення прокурора у формі клопотання, яке відповідає усім вимогам, матеріали 

кримінального провадження надсилаються до  суду для прийняття рішення про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності [483, с. 67]. Однак, на наш 

погляд, дослідники необґрунтовано ототожнюють привід (причину яких-небудь дій, 

вчинків [59, с. 1111]) і підставу (те, чим пояснюються вчинки, поведінка і т. ін. кого-

небудь [59, с. 966]) звільнення особи від кримінальної відповідальності. Якщо 

клопотання прокурора є приводом для розгляду судом питання про звільнення особи 

від кримінальної відповідальності, то підставою – ті обставини, які мають бути 

встановлені судом для прийняття відповідного рішення (про них мова йтиме далі). 

Розглядаючи клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності, суд повинен звернути увагу на правильність його оформлення, 

повноту й обґрунтованість, а також наявність передбаченого законом додатку, яким 

виступає письмова згода особи на звільнення від кримінальної відповідальності. 

Звертає на себе увагу та обставина, що закон не передбачає інших додатків до 

вказаного клопотання, хоча у ньому, серед іншого, повинна міститься вказівка на 

докази, які підтверджують факт вчинення особою кримінального правопорушення, 

розмір завданої ним шкоди, відомості про її відшкодування та інші важливі 

обставини, що мають бути перевірені судом. З огляду на це, вважаємо за необхідне 

передбачити, що до клопотання про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності додаються матеріали кримінального провадження, які 

підтверджують викладені у ньому обставини. 

Підготовче судове провадження щодо звільнення особи від кримінальної 

відповідальності здійснюється за загальною процедурою, встановленою КПК, 

зокрема, щодо строків призначення підготовчого судового засідання та кола його 

учасників. Разом з тим, зважаючи, що звільнення від кримінальної відповідальності 

має спрощену і скорочену процедуру, доцільно було б встановити чіткі терміни 

проведення підготовчого судового засідання у таких справах, вказівка на які наразі у 

КПК відсутня. У зв’язку із цим, В. А. Шкелебей пропонує доповнити ст. 286 КПК 

положенням, відповідно до якого суд після отримання клопотання про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності повинен негайно, у строк не пізніше трьох 



 

 

142 

днів, розглянути його та прийняти відповідне рішення [554, с. 1083]. На наш погляд, 

запропонований дослідником строк є надто стислим і не дозволяє суду належним 

чином вивчити направлене прокурором клопотання та призначити підготовче 

провадження у встановленому порядку, зокрема здійснивши виклик його учасників. 

З огляду на це, вважаємо за доцільне встановити строк проведення підготовчого 

судового засідання в таких випадках не пізніше 10 днів з дня надходження до суду 

клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності.  

За колом учасників підготовчого судового провадження щодо звільнення особи 

від кримінальної відповідальності закон не встановлює жодних додаткових 

положень, проте вони випливають із процедури звільнення особи від кримінальної 

відповідальності й вироблені правозастосовною практикою. Так, згідно з ч. 1 ст. 288 

КПК, розгляд клопотання прокурора здійснюється у присутності сторін 

кримінального провадження та потерпілого. З цього випливає, що присутність у 

відповідному підготовчому судовому засіданні таких учасників підготовчого 

провадження, визначених ч. 2 ст. 314 КПК, як цивільний позивач, його представник 

та законний представник, цивільний відповідач та його представник, представник 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, не є обов’язковою. 

Натомість обов’язковим учасником підготовчого судового засідання, в якому 

розглядатиметься питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, є 

потерпілий. У методичних рекомендаціях прокуратури вказується на необхідність 

участі потерпілого, оскільки суд має з’ясувати його думку щодо можливості 

звільнення особи від кримінальної відповідальності [293, с. 10; 294, с. 21]. Це 

випливає із ч. 2 ст. 288 КПК, згідно з якою суд зобов’язаний з’ясувати думку 

потерпілого щодо можливості звільнення підозрюваного, обвинуваченого від 

кримінальної відповідальності. Таким чином, обов’язковими учасниками 

підготовчого судового провадження щодо звільнення особи від кримінальної 

відповідальності є прокурор, обвинувачений, захисник, потерпілий, і відсутність 

когось із них в таких випадках унеможливлює прийняття судом рішення про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності.  

Предметом підготовчого провадження щодо звільнення особи від кримінальної 
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відповідальності є встановлення судом підстав та умов для такого звільнення.  

Підстави для звільнення особи від кримінальної відповідальності визначаються 

КК. При цьому в теорії кримінального права зазначені підстави поділяються на 

загальні та спеціальні. До загальних підстав належать ті, що викладені в Загальній 

частині КК: 1) у зв'язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК); 2) у зв’язку з примиренням 

винного з потерпілим (ст. 46 КК); 3) у зв’язку з передачею особи на поруки (ст. 47 

КК)67; 4) у зв’язку із зміною обстановки (ст. 48 КК); 5) у зв’язку із закінченням 

строків давності (ст. 49 КК); 6) у зв՚язку із добровільною відмовою при 

незакінченому злочині (ст. 17 КК); 7) у зв’язку із добровільною відмовою 

співучасників (ст. 31 КК); 8) звільнення від кримінальної відповідальності 

неповнолітньої особи із застосуванням примусових заходів виховного характеру (ч. 

1 ст. 97 КК); 9) звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітньої особи у 

зв’язку із закінченням строків давності (ч. 2 ст. 106 КК) [44, с. 64]. До спеціальних 

підстав звільнення від кримінальної відповідальності відносяться ті, що закріплені у 

відповідних статтях Особливої частини КК при конструюванні конкретних складів 

злочинів [299, с. 772-773]. Вони, на думку дослідників, покликані стимулювати в 

особи, яка вчинила закінчений злочин, бажаної для суспільства соціально-корисної 

постзлочинної поведінки [232, с. 213]. 

Кримінально-правове розмежування підстав для звільнення особи від 

кримінальної відповідальності загалом не впливає на процесуальний порядок 

вирішення цього питання, однак визначає предмет та межі його розгляду судом. 

Тому поряд з підставою, суд повинен встановити умови для звільнення особи від 

кримінальної відповідальності. На думку С. В. Дрьомова, такі підстави – це 

найбільш суттєві обставини, які пов’язані із вчиненням особою злочину. Умови 

тісно пов’язані з подіями, які відбуваються вже після вчинення злочину [109, с. 123]. 

Тому завданням суду при розгляді цього питання є встановлення сукупності 

визначених КК обставин, що складають конкретні умови для звільнення особи від 

                                         
67 Щодо даної підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності ВС вказує, що таке повноваження суду 

є дискреційним, тобто його право, а не обов’язком і є виправданим лише тоді, коли суд дійде висновку про те, що 

виправлення конкретної особи, яка вчинила злочин, є можливим без фактичного застосування до неї заходів 

кримінально-правової репресії. [391]  
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кримінальної відповідальності в кожному окремому випадку.  

Так, наприклад, при звільненні особи від кримінальної відповідальності у 

зв’язку із дійовим каяттям, суд має встановити такі умови: 1) щире розкаяння; 2) 

активне сприяння розкриттю злочину; 3) повне відшкодування заподіяного збитку 

або усуненням нанесеної шкоди, відсутність хоча б однієї із яких виключає 

звільнення особи від кримінальної відповідальності [584, с. 1245]. При звільненні 

особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з 

потерпілим встановленню підлягають такі умови: 1) примирення особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення, із потерпілим; 2) відшкодування винною особою 

заподіяних збитків або усунення заподіяної шкоди [502, с. 68]. При звільненні особи 

від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки суд має 

встановити: 1) втрату діянням суспільно небезпечного характеру або 2) втрату 

особою суспільної небезпечності внаслідок зміни обстановки [149, с. 5] тощо. 

Вказані підстави й умови звільнення особи від кримінальної відповідальності 

суд встановлює на основі розгляду відповідного клопотання прокурора. Це 

зумовлює обов’язок прокурора довести перед судом наявність всіх необхідних 

підстав й умов для звільнення особи від кримінальної відповідальності з посиланням 

на фактичні обставини та підтвердженням їх доказами. Разом з тим, це не виключає 

активності суду у встановленні цих обставин, адже, як слушно зазначають 

дослідники, вирішенню питання про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності має передувати повне і точне встановлення фактичних обставин і 

правильна кваліфікація вчиненого злочину [320, с. 136]. Тож попри те, що закон не 

передбачає дослідження доказів у такому підготовчому провадженні, на наш погляд, 

це може бути необхідним. Наприклад, для встановлення факту відшкодування 

підозрюваним заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди суд має вивчити 

квитанцію про сплату відповідних коштів; для встановлення факту взяття особи на 

поруки суд має дослідити клопотання відповідного колективу тощо.   

Поряд з цим, суд повинен встановити й забезпечити додержання процесуальних 

умов звільнення особи від кримінальної відповідальності, які є загальними для всіх 

видів такого звільнення. До таких умов ч. 2 ст. 288 КПК, яка регламентує розгляд 
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питання про звільнення від кримінальної відповідальності, відносить обов’язок суду 

з’ясувати думку потерпілого щодо можливості звільнення підозрюваного, 

обвинуваченого від кримінальної відповідальності. Закріплення вказаної вимоги 

покликане забезпечити інтереси потерпілого при звільненні особи від кримінальної 

відповідальності, дізнатися і врахувати його позицію щодо цього питання68. Разом з 

тим, закон не закріплює будь-яких процесуальних наслідків висловлення 

потерпілим своєї думки з цього приводу. В узагальненнях судової практики 

вказується на невизначеність рішення, яке повинен прийняти суд у випадку, коли 

потерпілий заперечує проти звільнення особи від кримінальної відповідальності 

[503], тож судова практика фактично йде шляхом ігнорування позиції потерпілого в 

разі заперечення ним проти звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

Науковці також наголошують на тому, що позиція потерпілого ніяк не може 

вплинути на остаточне рішення суду, тобто в цьому випадку положення КПК мають 

декларативний характер [481, с. 141]. Разом з тим, думка потерпілого щодо 

можливості звільнення особи від кримінальної відповідальності має вирішальне 

значення при застосуванні примирення винного з потерпілим [444, с. 150], оскільки 

заперечення потерпілого проти цього означає, що примирення не було досягнуто. 

Звертає на себе увагу та обставина, що закон, встановлюючи обов’язковість для 

суду з’ясування думки потерпілого щодо можливості звільнення особи від 

кримінальної відповідальності, яка не має для суду жодного значення, при цьому 

взагалі не передбачає необхідність визначення позиції підозрюваного з цього 

питання у судовому засіданні. Як наголошувалося вище, письмова згода особи на 

звільнення від кримінальної відповідальності є необхідним додатком до 

відповідного клопотання прокурора, однак це не виключає необхідності встановити 

дійсне волевиявлення особи щодо звільнення її від кримінальної відповідальності у 

підготовчому судовому засіданні. У середовищі прокурорів і суддів побутує думка, 

що, оскільки звільнення від кримінальної відповідальності не створює негативних 

                                         
68 На цьому також наголошує ВС, який зазначає,зокрема, що під час досудового слідства з’ясування думки 

потерпілого щодо звільнення винної особи від кримінальної відповідальності є обов’язковим елементом такого 

звільнення, отже суд повинен виходити не тільки з наявності підстав, передбачених нормами, які забезпечують умови 

звільнення, але й кінцевого підсумку, який повинен слугувати виправленню особи [391].   
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наслідків для підозрюваного, обвинуваченого, то згода останніх з його 

застосуванням презюмується. Однак така позиція є хибною, адже можливою є 

ситуація, коли підозрюваний буде заперечувати проти закриття провадження зі 

звільненням від кримінальної відповідальності, якщо він упевнений у своїй 

невинуватості і переконаний у необхідності закриття провадження за 

реабілітуючими підставами або ухваленні виправдувального вироку [207, с. 486-

487]. Тому згода особи на закриття кримінального провадження у цих випадках має 

розглядатися як необхідна передумова звільнення її від кримінальної 

відповідальності [430, с. 235]. Це зумовлено тим, що підстави для звільнення особи 

від кримінальної відповідальності передбачають встановлення вини особи у 

вчиненні кримінального правопорушення, а отже – належать до нереабілітуючих і 

позбавляють особу можливості реабілітації. Проте, ВС висловлює іншу позицію, 

відповідно до якої, невизнання підозрюваним, обвинуваченим вини у вчиненні 

кримінального правопорушення за наявності їхньої згоди на звільнення від 

кримінальної відповідальності у передбачених законом випадках за умови 

роз’яснення їм судом суті підозри чи обвинувачення, підстав звільнення від 

кримінальної відповідальності та права заперечувати проти закриття кримінального 

провадження не є правовою підставою для відмови у задоволення клопотання 

сторони кримінального провадження про таке звільнення [393]. Тому суд має 

безпосередньо переконатися у тому, що підозрюваний визнає себе винним, розуміє 

наслідки свого звільнення від кримінальної відповідальності і добровільно 

погоджується на це [445, с. 155]. Вважаємо за необхідне передбачити у ст. 288 КПК 

обов’язок суду роз’яснити підозрюваному, обвинуваченому підставу для звільнення 

його від кримінальної відповідальності, правові наслідки її застосування, а також 

з’ясувати щодо визнання ним своєї вини у вчиненні кримінального правопорушення 

і дає добровільну згоду на звільнення від кримінальної відповідальності. 

Необхідність для суду з’ясувати добровільність такої згоди обумовлена тим, що 

на практиці не виключається можливість «тиску» органів розслідування на 

підозрюваного, обвинуваченого з метою надання останніми згоди на їх звільнення 

від кримінальної відповідальності [554, с. 1082]. Загалом, в оцінці значення позиції 
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підозрюваного, обвинуваченого щодо закриття кримінального провадження зі 

звільненням особи від кримінальної відповідальності необхідно погодитися із 

В. М. Кобернюком у тому, що вона має силу «вето»: у разі, якщо підозрюваний чи 

обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від кримінальної 

відповідальності, заперечує проти цього, досудове розслідування та судове 

провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку [180, с. 236]. Тому 

суд повинен приділити цьому питанню належну увагу. 

Виходячи з положень частин 3 та 4 ст. 288 КПК, за наслідками підготовчого 

провадження щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності суд може 

ухвалити такі рішення: закрити кримінальне провадження та звільнити 

підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності або відмовити у 

задоволенні клопотання. Процесуальні наслідки останнього рішення залежать від 

того, коли надійшло таке клопотання. В разі, коли прокурор направив його до суду 

на стадії досудового розслідування, суд повертає його прокурору для здійснення 

кримінального провадження в загальному порядку. У разі, якщо таке клопотання 

надійшло після направлення обвинувального акта до суду, суд продовжує судове 

провадження в загальному порядку. Таким чином, відмова суду в задоволенні 

клопотання в будь-якому разі означає продовження кримінального провадження у 

загальному порядку на тій стадії, на якій таке клопотання було направлене до суду. 

У цьому вбачається аналогія з рішеннями, які приймає суд у разі відмови в 

затвердженні угоди, що підкреслює деяку подібність вказаних порядків 

підготовчого провадження. 

 

3.3. Особливий порядок підготовчого провадження у спрощеному 

провадженні щодо кримінальних проступків 

 

У науковій юридичній літературі спрощена форма кримінального провадження 

розглядається як процесуальна форма провадження, яка має власну сукупність 

специфічних цілей і завдань, що не суперечать цілям і завданням кримінального 

судочинства в цілому, характеризується вилученням окремих стадій кримінального 
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провадження, завдяки чому провадження здійснюється у більш короткі строки [442, 

с. 100]. Одним із різновидів спрощеної форми кримінального процесу є спрощений 

порядок судового розгляду кримінальних проваджень щодо кримінальних 

проступків, який отримав регламентацію у § 1 Глави 30 (ст. ст. 381-382) КПК.  

Його необхідність зумовлена тим, що на сьогодні в загальній кількості 

розслідуваних злочинів тяжкі та особливо тяжкі складають  четверту частину, а 

злочини невеликої або середньої тяжкості становлять майже 50% від усіх 

розслідуваних. Це призводить до затягування розслідування тяжких та особливо 

тяжких злочинів, а також необґрунтованої тяганини при розслідуванні  злочинів 

невеликої тяжкості [400]. Тож, на думку дослідників, спрощений порядок 

кримінального провадження сприяє прискоренню розгляду кримінальних 

проваджень, пошуку оптимальних способів врегулювання кримінально-правових 

конфліктів [370, с. 178]. Його впровадження було обумовлене потребою оптимізації 

чинної кримінальної процесуальної форми, що дозволить раціонально й економно 

використовувати ресурси для здійснення правосуддя, скоротити строки розгляду 

справ, зняти надмірне навантаження з суддівського корпусу [132, с. 190]. При цьому 

першою з ознак, що дають змогу виокремити «спрощене провадження» як 

самостійну процесуальну форму, є підстави, які об’єктивно вимагають відмінностей 

у правовому регулюванні [441, с. 177]. Отже, в цілому переваги спрощеного 

судового провадження аналогічні особливому порядку судового провадження на 

підставі угод, хоча зумовлюються вони не фактом укладення угоди, а категорією 

кримінального правопорушення, по якому здійснюється провадження. 

На жаль, через зволікання законодавця з регламентацією інституту 

кримінальних проступків, причини якого досить повно відображені у юридичній 

літературі [1, с.129-130; 53, с. 130; 260, с. 57; 468, с. 182], інститут спрощеного 

провадження досі не отримав належної апробації на практиці. Певні спроби 

розв’язати ці проблеми на законодавчому рівні [398; 401; 402], які мали місце, 

отримали втілення у Законі про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 
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правопорушень від 22 листопада 2018 р.69, з набуттям яким чинності інститут 

спрощеного провадження почне функціонувати. 

В оцінках фахівців, однією з характерних ознак процедури кримінального 

провадження щодо проступків є спрощення судового провадження, яке передбачає 

можливість розгляду обвинувального акта у спрощеному провадженні без участі 

сторін кримінального провадження та дослідження доказів, що зменшує тривалість 

розгляду обвинувального акта [323, с. 65]. При цьому спрощене провадження 

дозволяє уникнути необґрунтованого затягування кримінального провадження та у 

найкоротші строки прийняти рішення і привести його до виконання [174, с. 530].  

Разом з тим, важливою складовою у функціонуванні інституту спрощених 

проваджень в суді першої інстанції є неухильне дотримання прав і свобод людини 

[60, с. 17], загрозу порушення яких створює прискорена і заочна форма спрощеного 

судового провадження. Таким чином, інститут спрощеного провадження потребує 

встановлення додаткових гарантій захисту прав особи під час його застосування. 

При цьому, на думку фахівців, можливий негативний вплив на підозрюваного з боку 

сторони обвинувачення під час досудового розслідування нівелюється 

встановленням законодавцем певних умов, які є суттєвими гарантіями дотримання 

прав обвинуваченого у суді першої інстанції [160, с. 97].  

На наш погляд, основна гарантія, яку при цьому передбачає українське 

законодавство, полягає у необхідності проведення судового провадження, хоча й за 

скороченою процедурою. Варто звернути увагу на те, що у деяких державах в цих 

випадках судовий розгляд взагалі не проводиться. Наприклад, у Франції процедура 

спрощеного провадження щодо кримінальних проступків передбачає, що відносно 

кримінальних проступків у поліцейських трибуналах суддя, керуючись 

законодавством про кримінальні проступки та на підставі фактів, що викладені у 

поліцейському протоколі, виносить рішення без розгляду справи, і лише в разі 

несплати особою призначеного їй штрафу, суддя повинен здійснити розгляд справи 

та винести рішення [61, с. 122]. Таким чином досягається значне прискорення 

                                         
69 Зважаючи на те, що на момент підготовки дисертації цей Закон ще не був підписаний Президентом України, далі в 

цьому підрозділі він позначатиметься як «проект Закону». 
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кримінального провадження. Натомість вітчизняний законодавець передбачив 

можливість спрощеного провадження скоріше як виняток, ніж як загальне правило, 

встановивши ряд обов’язкових умов для його призначення.  

Аналізуючи ч. 1 ст. 381 КПК, присвячену загальним положенням спрощеного 

провадження щодо кримінальних проступків, слід звернути увагу, що в ній 

застосовується словосполучення «суд має право..». Внаслідок цього, проведення 

спрощеного провадження можна віднести до дискреційних повноважень суду. 

Однак у такої позиції знаходяться і опоненти. Приміром, К. П. Задоя відзначає, що 

суд, вирішуючи питання про розгляд обвинувального акту в спрощеному 

провадженні, де-факто може відмовити в його задоволенні лише у випадку, 

передбаченому ч. 3 ст. 314 КПК, не беручи до уваги питання матеріального 

кримінального права або ж доцільність проведення повного судового розгляду 

справ. Таким чином, на думку дослідника, закон не надає суду дискреційних 

повноважень щодо задоволення чи незадоволення клопотання про розгляд 

обвинувального акту в спрощеному провадженні [133, с. 30]. 

На наш погляд, рішення про проведення спрощеного судового провадження суд 

може прийняти лише у разі встановлення підстав, передбачених ч. 1 ст. 381 КПК. На 

основі аналізу цієї норми у науковій літературі наводиться більш або менш 

розгорнутий їх перелік. Так, Л. Б. Коваленко виділяє такі підстави для застосування 

спрощеного судового розгляду: (1)  неоспорюваність учасниками судового 

провадження встановлених досудовим розслідуванням обставин; (2) встановлення 

судом розуміння учасниками процесу змісту цих обставин та обмежень оскарження 

рішень в апеляційному порядку; (3) відсутність у суду сумнівів в добровільності 

такої позиції зазначених осіб [182, с. 53].  

На думку С. В. Томина, підставою розгляду обвинувального акта у спрощеному 

провадженні є обвинувачення, тобто твердження про вчинення конкретною особою 

кримінального проступку, висунуте у порядку, передбаченому КПК, яке 

обвинувачений погодився визнати. Поряд з цим, автор виділяє процесуальні умови 

розгляду обвинувального акта, до яких відносить: наявність клопотання прокурора 

або слідчого, погодженого з прокурором про розгляд обвинувального акта у 
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спрощеному провадженні; беззаперечне визнання обвинуваченим своєї винуватості; 

визнання обвинуваченим встановлених досудовим розслідуванням обставин; згода 

обвинуваченого з розглядом обвинувального акта за його відсутності; згода 

потерпілого на застосування процедури спрощеного провадження (умови першої 

черги), а також: усвідомлення обвинуваченим наслідків розгляду обвинувального 

акта у спрощеному провадженні; добровільність згоди на розгляд обвинувального 

акта у спрощеному провадженні (умови другої черги) [480, с. 300-301]. 

До цього переліку слід додати основну підставу спрощеного судового 

провадження – обвинувачення особи у вчиненні кримінального проступку, що 

власне і обумовлює принципову можливість спрощеного провадження. Отже, 

наявність у суду обґрунтованих сумнівів у правильності кваліфікації вчиненого 

діяння як кримінального проступку, так і у добровільності волевиявлення 

обвинуваченого та потерпілого, тягне за собою неможливість проведення 

спрощеного судового провадження.  

Разом з тим, відсутність єдності серед дослідників у цьому питанні, що 

випливає із неоднозначності положень КПК, підкреслює справедливість міркувань, 

що слід виокремити приводи, підстави та процесуальні умови застосування 

спрощеного провадження, оскільки їх наявність та відповідність вимогам закону має 

імперативне значення [369, с. 12]. Таким чином, ст. 381 КПК повинна містити чіткі й 

однозначні підстави проведення судом спрощеного судового провадження, які, на 

наш погляд, включають  матеріальну (вчинення кримінального проступку) та 

процесуальну (наявність відповідного клопотання прокурора про проведення 

спрощеного судового провадження) складові. Умовами для проведення спрощеного 

судового провадження є: беззаперечне визнання обвинуваченим своєї винуватості та 

встановлених досудовим розслідуванням обставин; усвідомлення обвинуваченим і 

потерпілим процесуальних наслідків спрощеного судового провадження; їх згода з 

розглядом обвинувального акта за їх відсутності. Вказані підстави та умови 

складають підгрунтя застосування спрощеного порядку підготовчого провадження. 

Дискреційність повноважень суду у цій сфері прямо випливає із положень ч. 3 

ст. 382 КПК, згідно з якими суд має право призначити розгляд у судовому засіданні 
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обвинувального акта, який надійшов з клопотанням про його розгляд у спрощеному 

провадженні, та викликати для участі в ньому учасників кримінального 

провадження, якщо визнає це за необхідне. Така необхідність, на думку В. Я. Тація, 

В. І. Тютюгіна та Ю. В. Гродецького, може мати місце в разі складності справи, її 

багатоепізодності і т.п. [468, с. 182], тобто бути пов’язаною з потребою 

справедливого, повного й об’єктивного судового розгляду. З огляду на це, суд саме 

має право, а не зобов’язаний проводити спрощене судове провадження на основі 

відповідного клопотання слідчого або прокурора. Такий підхід відповідає досвіду 

зарубіжних держав, зокрема Німеччини, згідно з § 408 КПК якої клопотання 

прокурора не зобов’язує суд до розгляду справи у сумарному провадженні, 

внаслідок чого суд може відхилити таке клопотання, якщо він сумнівається у 

можливості прийняття рішення без судового розгляду або не погоджується із 

правовими наслідками, які прокурор пропонує застосувати до обвинуваченого [85]. 

Такий підхід законодавця не лише підкреслює незалежність судової влади, а й 

слугує захисту інтересів обвинуваченого та потерпілого, реалізації їх рава на 

справедливий суд. Сумніви суду у добровільності волевиявлення останніх на 

проведення спрощеного судового провадження можуть бути усунуті шляхом 

забезпечення їх участі у судовому розгляді і проведення його у повному обсязі.  

Таким чином, законодавець передбачив кілька рівнів захисту прав особи у 

судовому провадженні про кримінальні проступки. Перший з цих рівнів складають 

вимоги, що висуваються ст. 302 КПК до клопотання прокурора про розгляд 

обвинувального акта у спрощеному провадженні, зокрема, щодо: (1) встановлення 

прокурором, що підозрюваний беззаперечно визнав свою винуватість, не оспорює 

встановлені досудовим розслідуванням обставини і згоден з розглядом 

обвинувального акта за його відсутності, а потерпілий, представник юридичної 

особи, щодо якої здійснюється провадження, не заперечують проти такого розгляду; 

(2) роз’яснення слідчим, прокурором підозрюваному, потерпілому, представнику 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зміст встановлених 

досудовим розслідуванням обставин, а також те, що у разі надання згоди на розгляд 

обвинувального акта у спрощеному порядку вони будуть позбавлені права 
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оскаржувати вирок в апеляційному порядку з підстав розгляду провадження за 

відсутності учасників судового провадження, недослідження доказів у судовому 

засіданні або з метою оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставини; 

(3) обов’язок слідчого, прокурора впевнитися у добровільності згоди підозрюваного, 

потерпілого та представника юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, на розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні; (4) 

необхідність офіційного засвідчення відповідного волевиявлення підозрюваного, 

потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, 

на здійснення спрощеного судового провадження у вигляді письмових заяв, що 

повинні бути додані до обвинувального акта з клопотанням про його розгляд у 

спрощеному провадженні згідно з ч. 3 ст. 302 КПК; (5) направлення до суду разом з 

обвинувальним актом матеріалів досудового розслідування, у тому числі 

документів, які засвідчують беззаперечне визнання підозрюваним своєї винуватості. 

Другий рівень відповідних гарантій складають вимоги, які ставляться до суду у 

спрощеному судовому провадженні. Вони передбачають необхідність перевірки 

судом додержання прокурором вищевказаних вимог. Як зауважують фахівці, 

перевіряючи визнання обвинуваченим обставин, викладених в обвинувальному акті, 

а також з’ясовуючи його згоду на розгляд обвинувального акта у спрощеному 

провадженні, суд повинен оцінити їх добровільність, відповідність внутрішньому 

волевиявленню та усвідомлення обвинуваченим їх сутності та наслідків [480, 

с. 294]. Крім того, додаткові гарантії прав обвинуваченого створюють положення 

ч. 1 ст. 381 КПК, що передбачають можливість вчинення відповідних дій 

обвинуваченим, що був представлений захисником. Таким чином, спрощене 

провадження можливе лише за умови, що обвинувачений за участі захисника, 

розуміючи наслідки, здійснив законодавчо визначені дії [399]. Аналогічні 

положення можна сформулювати і щодо перевірки судом добровільності позиції 

потерпілого щодо здійснення спрощеного судового провадження.  

Зазначену перевірку суд проводить на підставі поданого прокурором 

клопотання про розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні, а також 

додатків до нього. Особливу увагу при цьому суд повинен звертати на наявність 
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письмових заяв від обвинуваченого, потерпілого, представника юридичної особи, 

щодо якої здійснюється провадження, Як вказував ВССУ у п. 1 Листа, згода 

обвинуваченого на розгляд судом обвинувального акта за його відсутності, а також 

відсутність заперечень у потерпілого проти розгляду у спрощеному провадженні 

мають бути підтверджені письмово. Таке підтвердження (згода) може бути 

відображено як у самому клопотанні прокурора або слідчого, погодженому з 

прокурором, так і міститись в окремих клопотаннях обвинуваченого, погоджених із 

захисником, та потерпілого. Поряд з цим, науковці звертають увагу і на необхідність 

забезпечення права потерпілого особисто висловити свою позицію у письмовому 

вигляді про згоду на розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні. 

Наголошується, що відсутність такого повідомлення повинна розцінюватись судом 

як відмова потерпілого від розгляду обвинувального акта у спрощеному 

провадженні [480, с. 299]. Таким чином, фактично законодавцем закріплена 

презумпція незгоди учасників кримінального провадження зі здійсненням 

спрощеного судового провадження, за якої відсутність їх належним чином письмово 

оформленого волевиявлення на це має розглядатися судом як обставина, що 

перешкоджає проведенню спрощеного судового провадження. 

Згідно з ч. 2 ст. 381 КПК спрощене провадження щодо кримінальних 

проступків здійснюється згідно із загальними правилами судового провадження, 

передбаченими КПК, з урахуванням певних особливостей. Останні полягають у 

тому, що порядок спрощеного судового провадження передбачає: (1) відсутність 

відокремлених стадій підготовчого провадження й судового розгляду; (2) 

скорочення строків провадження; (3) ухвалення вироку у судовому засіданні за 

відсутності учасників судового провадження (заочно) та на основі письмових 

матеріалів (письмове провадження).  

Розглядаючи ці особливості, варто наголосити, що законодавець чітко не 

визначає стадії судочинства, в межах якої здійснюється спрощене судове 

провадження. В оцінках більшості дослідників мова йде саме про відмову від 

проведення судового розгляду, на це вказують і положення ч. 1 ст. 381 КПК шляхом 

використання словосполучення «без проведення судового розгляду у судовому 
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засіданні». Водночас в КПК чітко не зазначено того, що підготовче судове засідання 

не проводиться у спрощеному провадженні, хоча це логічно випливає із сутності 

останнього. Зокрема, В. М. Трофименко звертає увагу на відсутність будь-яких 

законодавчо встановлених особливостей спрощеного порядку підготовчого 

провадження у цій категорії кримінальних проваджень, що порівняно із загальним 

порядком, який закріплено у ст. 314 КПК, є його диференційованою  формою [487, 

с. 296-297]. Таким чином, питання про наявність підготовчого провадження у 

спрощеному судовому провадженні щодо кримінальних проступків є дискусійним.  

Дискусійності йому надає і той факт, що проектом Закону пропонується 

передбачити у ч. 2 ст. 314 «Підготовче судове засідання» КПК, що «у разі 

встановлення об’єктивної неможливості ознайомитися з матеріалами дізнання у 

порядку, передбаченому частиною п’ятою статті 301 цього Кодексу, суд за 

клопотанням сторони кримінального провадження вирішує питання про відкриття 

сторонами кримінального провадження матеріалів дізнання, про що постановляє 

відповідну ухвалу». З цього випливає, що у спрощеному провадженні проводиться 

підготовче провадження, в якому мають вирішуватися певні питання, зокрема про 

відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів дізнання. Таким чином, 

на думку фахівців, з інших положень проекту Закону не вбачається, чи повинно 

бути у судовому розгляді кримінальних проваджень про кримінальні проступки 

підготовче судове засідання і за участі яких осіб воно повинно відбуватися [399]. 

На наш погляд, своєрідність спрощеного судового провадження полягає в 

об’єднанні, злитті стадій підготовчого провадження й судового розгляду з усіченням 

процедури кожної з них. Адже у спрощеному судовому провадженні суд здійснює 

розгляд і вирішення кримінального провадження по суті, однак не проводить при 

цьому необхідного комплексу процесуальних дій, властивих стадії судового 

розгляду. Вирішення справи відбувається на основі поданого прокурором 

обвинувального акта і супровідних матеріалів. Оскільки це відбувається відразу 

після надходження обвинувального акта до суду, що за загального порядку 

кримінального провадження являє собою підготовче провадження, то можна 

зробити висновок, що процедурно спрощене судове провадження відбувається на 
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стадії підготовчого провадження, але за змістом становить судовий розгляд. 

Скорочення строків провадження є однією із найголовніших переваг 

спрощеного судового провадження. Згідно із ч. 1 ст. 382 КПК передбачено 

п’ятиденний строк для ухвалення вироку у спрощеному судовому провадженні. Цей 

строк починає обчислюватися з дня отримання обвинувального акта з клопотанням 

про його розгляд у спрощеному провадженні і закінчується з ухваленням вироку. З 

положень ч. 1 ст. 382 КПК можна зробити висновок, що вирок за результатами 

спрощеного судового провадження також має бути ухвалений в межах вказаного 5-

денного строку, що робить відповідне провадження максимально швидким і 

оперативним. Слід відмітити, що проектом Закону про запровадження кримінальних 

проступків передбачено ще більш скорочені строки розгляду судом відповідного 

кримінального провадження. Так, ч. 1 ст. 382 КПК пропонується доповнити 

нормою, згідно з якою після отримання обвинувального акта щодо вчинення 

кримінального проступку суд у п’ятиденний строк призначає судовий розгляд, а у 

випадку затримання особи в порядку, передбаченому ч.4 ст. 298-2 КПК, невідкладно 

призначає судовий розгляд. Суд розглядає обвинувальний акт щодо вчинення 

кримінального проступку без проведення судового розгляду в судовому засіданні за 

відсутності учасників судового провадження, якщо обвинувачений беззаперечно 

визнав свою винуватість, не оспорює встановлені під час дізнання обставини і 

згоден з розглядом обвинувального акта. Варто підтримати експертів, які не 

погоджуються із такою редакцією, адже вивчення матеріалів – це процес, який 

потребує певного часу. Його можна, за сприятливих умов, негайно розпочати, але 

вивчити матеріали кримінального провадження негайно не можна [399]. Загалом, 

стислі строки спрощеного провадження на фоні надмірного навантаження на суддів, 

яке впродовж останніх років стало стійкою негативною тенденцією, 

унеможливлюють детальне вивчення судом матеріалів кримінального провадження, 

що може призвести до прийняття необґрунтованих судових рішень.  

Заочна форма спрощеного судового провадження передбачає, що воно 

проводиться за відсутності учасників судового провадження, які б мали брати у 

ньому участь за загального порядку. Це дозволяє провести спрощене провадження 



 

 

157 

без затримок, які виникають у зв’язку з неявкою учасників судового провадження у 

судове засідання, а також заощадити їх час та кошти на проїзд до суду. Разом з тим, 

такий підхід виключає змагальність сторін, оскільки їх можливість відстоювати 

свою позицію, подавати докази на її підтвердження та спростовувати доводи іншої 

сторони у спрощеному судовому провадженні не передбачена.  

Особливістю спрощеного судового провадження є також його проведення 

шляхом вивчення судом поданого прокурором обвинувального акта та доданих до 

нього матеріалів. Таким чином, у ньому не досліджуються речові докази, не 

заслуховуються показання свідків, висновки експертів та ін. Межі пізнавальної 

діяльності суду у цьому випадку обмежені наданими прокурором письмовими 

матеріалами, що дозволяє розглядати спрощене судове провадження як особливий 

різновид письмового провадження, в якому судом досліджуються не докази, а 

встановлені органом досудового розслідування обставини, які не оспорюються 

учасниками судового провадження. Як зауважує І. Карабут, рішення про визнання 

винуватості особи і призначення їй покарання у спрощеному порядку суд приймає 

без з’ясування обставин кримінального провадження та перевірки їх доказами [160, 

с. 96]. Така модель, з одного боку, спрощує оціночну діяльність судді, а з іншого – 

обмежує її єдиним джерелом інформації, що може позначитися на об’єктивності та 

справедливості судового рішення70.  

Як відмічають дослідники на основі аналізу законодавства іноземних держав, 

межі судового провадження у справах про кримінальні проступки зазвичай 

пов’язані лише із встановленням судом виду і міри покарання, що може бути 

                                         
70 Головним юридичним управлінням Верховної Ради України було наголошено, що спрощення судового 

розгляду означатиме, що поза увагою суду залишиться законність досудового розслідування у формі дізнання, буде 

відсутня диспозитивність сторін у наданні доказів, суд позбавлятиметься повноважень щодо перевірки дійсних 

фактичних обставин справи та доведеності вини особи, вирок грунтуватиметься лише на визнанні вини. Відтак, суд 

позбавляється об’єктивності, може бути упередженим, одночасно порушуватимуться презумпція невинуватості, 

принцип забезпечення доведеності вини, принцип змагальності процесу. Крім того, зазначені положення не 
узгоджуються також із статтею 23 КПК, яка передбачає безпосередність дослідження судом доказів. Тільки в 

результаті безпосереднього дослідження доказів з’ясовується їх джерело, перевіряється належність, допустимість, 

достовірність і достатність для сформування внутрішнього переконання суду в наявності чи відсутності обставин 

предмета доказування (статті 84-94 КПК). В результаті це перетворить суд на «штампувальника» вироків [399]. 

Вказані зауваження були висловлені відносно проекту Закону, яким передбачалося обмежити умови проведення 

спрощеного провадження, передбачені у ч. 1 ст. 381 КПК, лише двома: 1) обвинувачений беззаперечно визнав свою 

винуватість; 2) обвинувачений не оспорює встановлені під час дізнання обставини і згоден з розглядом 

обвинувального акта. Однак ці міркування можуть бути застосовані і щодо закріпленого чинною редакцією КПК 

порядку спрощеного провадження. 
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призначене. Розгляд цих справ характеризується законодавчим обмеженням дії цілої 

низки принципів кримінального провадження, таких як безпосередність 

дослідження доказів судом, змагальність сторін, забезпечення права на оскарження 

процесуальних рішень, дій чи бездіяльності [323, с. 68]. Однак на наш погляд, у 

спрощеному судовому провадженні суд не зв’язаний висновками прокурора, 

викладеними в обвинувальному акті, оскільки вивчає не лише його, а й додані до 

нього матеріали, зокрема, матеріали досудового розслідування. У разі виникнення у 

суду сумнівів у повноті, всебічності й неупередженості досудового розслідування 

він має право і зобов’язаний призначити судовий розгляд та викликати для участі в 

ньому учасників кримінального провадження на підставі ч. 3 ст. 382 КПК. 

Спрощене судове провадження завершується ухваленням вироку, який згідно з 

ч. 2 ст. 382 КПК ухвалюється в порядку, визначеному КПК, та повинен відповідати 

загальним вимогам до вироку суду. Разом з тим, закон передбачає, що у вироку суду 

за результатами спрощеного провадження замість доказів на підтвердження 

встановлених судом обставин зазначаються встановлені органом досудового 

розслідування обставини, які не оспорюються учасниками судового провадження. 

Таким чином, в основу вироку лягає не оціночна діяльність судді із дослідження 

доказів (які, як вказувалося вище, у спрощеному судовому провадженні не 

вивчаються), а викладені в обвинувальному акті та додатках до нього обставини, 

встановлені слідчим і прокурором, що мають безспірний характер. На думку 

фахівців, порядок вивчення матеріалів і ухвалення вироку дає підставу для 

найменування останнього «наказним провадженням» [160, с. 97]. 

В цій частині вирок суду за результатами спрощеного судового провадження 

має подібність до вироку суду у кримінальному провадженні на підставі угод, 

оскільки в обох випадках в його основу лягають висновки досудового 

розслідування. Однак, на відміну від вироку на підставі угод, укладення яких тягне 

дострокове закінчення досудового розслідування, вирок у спрощеному судовому 

провадженні базується на результатах проведеного у повному обсязі досудового 

розслідування у формі дізнання, тому доказова база для його ухвалення, 

відображена у матеріалах досудового розслідування, має бути більш повною. 
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Разом з тим, проблема полягає у тому, що фактично у спрощеному судовому 

провадженні може бути ухвалено виключно обвинувальний вирок, адже сумніви 

суду у доведенні винуватості особи у вчиненні кримінального проступку у цій 

ситуації тягнуть за собою не виправдання обвинуваченого, а проведення судового 

розгляду за участі учасників кримінального провадження, вже за результатами якого 

може мати місце ухвалення виправдувального вироку. Позбавлення суду 

можливості ухвалити виправдувальний вирок у спрощеному судовому провадженні 

(що також має місце у кримінальному провадженні на підставі угод) певним чином 

обмежує засади справедливості, безсторонності, незалежності і неупередженості 

судової влади, а також презумпцію невинуватості, однак воно є властивим для всіх 

ситуацій вирішення справи по суті у підготовчому провадженні.  

Вирок, ухвалений у спрощеному провадженні, має обмеження щодо 

оскарження, передбачені ст. 394 КПК71. Його копія має бути надіслана судом 

учасникам судового провадження не пізніше дня, наступного за днем його 

ухвалення. Це правило встановлюється для забезпечення оперативності спрощеного 

провадження, а також негайного інформування заінтересованих осіб про результати 

спрощеного провадження, в якому вони не були присутні. 

 

3.4. Особливий порядок підготовчого провадження у спеціальному 

судовому провадженні (in absentia) 

 

Інститут спеціального досудового розслідування (in absentia) та спеціального 

                                         
71 Ці особливості щодо його перегляду також можуть негативно позначитися на реалізації засад кримінального 

провадження, адже обмежують конституційне право особи на апеляційне оскарження судових рішень, яке виступає 

гарантією додержання низки інших засад судочинства та дає можливість виправити помилки досудового 

розслідування й судового провадження. Як зауважують фахівці, обмеження права на оскарження таких вироків 

суперечить положенням п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України, яким передбачено забезпечення права на апеляційний 
перегляд справи, вони не враховують вимог ст. 13 Конвенції щодо права на ефективний засіб правового захисту. На 

підставі цього обґрунтовується висновок, що спрощене судове провадження щодо кримінальних проступків без 

проведення повноцінного судового слідства суперечить принципу незалежності судді, не відповідає судовій функції 

розгляду справи, при цьому суддя в такому процесі є фактично учасником угоди між стороною обвинувачення і 

обвинуваченим [399]. Таким чином, міркування процесуальної економії, якими керуються суб'єкти, що здійснюють 

кримінальне провадження при прийнятті рішення про проведення спрощеного провадження, можуть переважати 

низку засад кримінального провадження. Враховуючи це, суд повинен зважено і відповідально підходити до 

ухвалення вироків у спрощеному провадженні. Процесуальною гарантією запобігання порушень з його боку є 

скасування обмежень оскарження вироків за результатами спрощеного провадження щодо кримінальних проступків. 
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судового провадження було запроваджено до вітчизняного кримінального процесу 

згідно із ЗУ «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі 

злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні 

злочини» у 2014 р. Це стало однією з найбільш значних новацій останніх років, що 

суттєво позначилося на характеристиці стадії підготовчого провадження. 

Питання спеціального кримінального провадження останнім часом викликає 

значний інтерес українських науковців. Зокрема, на дисертаційному рівні їх 

досліджували Г. В. Матвієвська [285], О. О. Нагорнюк-Данилюк [316], Р. Г. Пєсцов 

[355], а також певна увага цим питанням приділена у докторській дисертації 

В. М. Трофименка [487; 484]. На рівні наукових статей ці проблеми розглядали 

О. Г. Шило та С. Л. Шаренко [536], В. І. Маринів [275], В. Т. Маляренко [270], 

В. В. Попелюшко [373], О. П. Кучинська [224], О. О. Татаров [466], І. В. Гловюк [79] 

та ін. Така значна увага до зазначеної тематики невипадкова, адже застосування 

спеціального судового провадження викликає низку теоретичних і практичних 

проблем, які потребують  наукового осмислення. 

Серед іншого, чимало проблем у цій сфері лежить у площині проведення 

підготовчого провадження у спеціальному судовому провадженні. Проведення його 

без участі обвинуваченого дозволяє віднести його до особливих порядків 

підготовчого провадження72.  

Підготовче провадження in absentia є невід’ємною складовою спеціального 

судового провадження. У зв’язку з цим для характеристики підготовчого 

провадження в даному випадку мають бути застосовані всі ті критерії й положення, 

які вироблені щодо спеціального судового провадження, що дають змогу 

відмежувати досліджуваний порядок від інших форм підготовчого провадження. 

У науковій юридичній літературі спеціальне кримінальне провадження 

розглядається як особливий порядок кримінального провадження, що охоплює 

                                         
72 На наш погляд, використання при характеристиці особливості процесуальної форми підготовчого провадження в 

даному випадку терміну «заочне провадження» є не досить коректним з огляду на концепцію уніфікації процедур у 

різних видах судочинства, про яку йшлося в першому розділі цієї роботи. У всіх процесуальних кодексах термін 

«заочне провадження» передбачає проведення його без участі сторін, чому в кримінальному процесі відповідає лише 

спрощене провадження щодо кримінальних проступків. 
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спеціальне досудове розслідування та спеціальне судове провадження і передбачає 

спрощену процедуру їхнього здійснення стосовно підозрюваного (обвинуваченого), 

який переховується від органів досудового розслідування та суду, ухиляючись від 

кримінальної відповідальності [315, с. 118]; як порядок судового розгляду 

кримінального провадження, характерною ознакою якого є фізична відсутність 

обвинуваченого в залі судового засідання, що застосовується з підстав його 

неправомірної поведінки (ухилення від явки до суду) [285, с. 26]. Дослідники 

виокремлюють наступні ознаки спеціального кримінального провадження, що є 

органічно властивими і підготовчому провадженню in absentia: 1) воно є 

самостійним інститутом кримінального процесуального права; 2) являє собою 

особливу форму кримінального провадження, що здійснюється за відсутності 

підозрюваного, обвинуваченого; 3) можливе лише у випадку переховування 

останнього від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності та оголошення його у міждержавний та/або 

міжнародний розшук; 4) може проводитися лише щодо чітко визначених категорій 

кримінальних правопорушень; 5) вимагає забезпечити додаткові гарантії 

дотримання прав та інтересів сторони захисту, тобто є кримінальним провадженням 

з посиленими процесуальними гарантіями [552, с. 126]. 

В юридичній літературі обґрунтовується, що сучасне впровадження розгляду 

кримінального провадження за відсутності обвинуваченого було обґрунтоване 

необхідністю забезпечення принципу невідворотності покарання у випадках, коли 

підозрюваний (обвинувачений), знаходячись поза межами України, переховується 

від органів слідства та суду, ухиляючись від кримінальної відповідальності, та задля 

підвищення ефективності розслідування окремих злочинів проти основ національної 

безпеки України та громадської безпеки, а також забезпечення конфіскації майна за 

їх вчинення [403]. Поряд з цим, метою заочного розгляду, на думку Р. Г. Пєсцова, є 

прискорення судочинства за відсутності підсудного, а також підвищення його 

ефективності задля ефективного захисту інтересів потерпілого від злочину за 

зменшення зловживання підсудним своїми процесуальними правами [355, с. 161-

162]. О. О. Нагорнюк-Данилюк формулює її як забезпечення швидкого й 
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ефективного захисту особи, суспільства та держави від кримінальних 

правопорушень [315, с. 118]. Таким чином, в основі особливостей підготовчого 

провадження у спеціальному судовому провадженні, як й інших особливих 

порядків, лежить спрощення і прискорення кримінального судочинства, що 

поєднується з необхідністю забезпечення невідворотності покарання. 

Вказані риси притаманні і кримінальному судочинству інших держав, у яких 

передбачено здійснення кримінального провадження у формі in absentia, наприклад, 

Франції, Болгарії, Росії, Казахстану, Нідерландів та ін. За висновками дослідників, у 

кримінальному процесі цих та інших зарубіжних країн можливість здійснення 

судового розгляду кримінального провадження за відсутності обвинуваченого 

передбачена в окремих виняткових випадках. Зокрема, казахстанський вчений 

А. С. Тукієв визначає його як особливий порядок розгляду кримінальних справ з 

посиленими процесуальними гарантіями, який допускається за наявності 

закріплених у законі підстав і умов, оснований на дослідженні обставин справи, що 

здійснюється за відсутності обвинуваченого [490, с. 11]. Водночас, фахівці 

звертають увагу на існуючі відмінності цього порядку від українського 

законодавства, зокрема, закріплено можливість проведення повторного судового 

розгляду кримінального провадження за клопотанням обвинуваченого (у Чехії, 

Данії, Албанії та ін.), і пропонують передбачити таку можливість і в Україні [467, 

с. 299]. Фактично, така можливість вже передбачена ч. 4 ст. 323 КПК, згідно з якою, 

якщо підстави для постановлення судом ухвали про спеціальне судове провадження 

перестали існувати, подальший судовий розгляд розпочинається спочатку згідно із 

загальними правилами, передбаченими КПК. 

Більшість дослідників позитивно сприймають інститут спеціального 

кримінального провадження, хоча поряд з цим наголошують на окремих його 

ризиках. Зокрема, особливості спеціального судового провадження, передусім 

фактична відсутність обвинуваченого, можуть поставити під загрозу порушення 

засад доступу до правосуддя, змагальності і рівності сторін, безпосередності 

дослідження доказів та ін., які реалізуються за участі обвинуваченого [11, с. 73; 489, 

с. 179]. Проблемність дотримання основних засад кримінального провадження у цих 
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випадках пов’язують із неможливістю реалізувати право обвинуваченого на надання 

доказів та дачу показань, звернення до суду з останнім словом, труднощами 

виконання вироків тощо [2, с. 138; 262, с. 166; 284, с. 614]. Всі ці проблеми властиві 

й підготовчому провадженню in absentia.  

Разом з тим, на запобігання цим загрозам спрямоване закріплення у ч. 2 ст. 7 

КПК положень, згідно з якими зміст та форма кримінального провадження за 

відсутності підозрюваного або обвинуваченого повинні відповідати загальним 

засадам кримінального провадження, а також покладення на сторону обвинувачення 

зобов’язання використати всі передбачені законом можливості для дотримання прав 

підозрюваного чи обвинуваченого (зокрема, прав на захист, на доступ до 

правосуддя, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя) у разі 

здійснення кримінального провадження in absentia. В цьому відношенні вважаємо 

правильною позицію О. В. Маленка, згідно з якою інститут заочного кримінального 

судочинства виражає баланс між виконанням завдань кримінального провадження 

та дотриманням принципів кримінального процесу, коли відступ від певних засад, 

зокрема безпосередньої участі підозрюваного або обвинуваченого, зумовлений 

необхідністю забезпечити публічний інтерес, а додержання процесуальних прав 

відповідних суб’єктів забезпечується додатковими процесуальними гарантіями і 

компенсаторними механізмами [265, с. 206]. Таким чином, завданням суду у 

підготовчому провадженні in absentia є повноцінна реалізація гарантій і 

компенсаторних механізмів, передбачених для спеціального судового провадження. 

З огляду на це, спеціальне судове провадження в цілому, і підготовче 

провадження in absentia, зокрема, мають відповідати міжнародним стандартам. Так, 

у ст. 21 Європейської конвенції про міжнародну дійсність кримінальних вироків 

1970 р. зазначено, що в разі, якщо ця Конвенція не передбачає іншого, виконання 

вироків, винесених за відсутності обвинуваченого, та постанов у кримінальних 

справах здійснюється за тими ж правилами, що й виконання інших вироків [117]. У 

Рекомендації КМРЄ № 6 R (87) 18 щодо спрощення кримінального правосуддя 

наголошується на можливості судів першої інстанції розглядати справи й 

ухвалювати відповідно до них рішення за відсутності обвинуваченого, принаймні 
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щодо дрібних правопорушень, з урахуванням покарання, яке може бути накладене, 

та за умови, що обвинувачений був проінформований належно про дату судового 

засідання і про своє право на законне чи інше представництво [427]. У Резолюції № 

75 (11) КМРЄ від 19 січня 1973 р. про критерії, що регламентують здійснення 

провадження за відсутності обвинуваченого, вказується на: необхідність належного 

повідомлення обвинуваченого повістками про дату та місце судового розгляду, які 

повинні вказувати на наслідки його неявки; забезпечення збирання доказів 

звичайними способами та права сторони захисту втручатися в цей процес; 

доведення судового рішення, ухваленого за відсутності обвинуваченого, до його 

відома згідно з правилами вручення повісток тощо [425].  

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Да Лус Домінгеш Ферейра проти Бельгії» [394], 

«Колоцца проти Італії» [194], «Медениця проти Швейцарії» [289], «Шомоді проти 

Італії» [562] та інших зазначено, що судове засідання за відсутності обвинуваченого 

саме собою не суперечить вимогам ст. 6 Конвенції, якщо обвинувачений згодом 

зможе домогтися ухвалення нового судового рішення за його участі, в якому б 

містилась оцінка обґрунтованості висунутих проти нього обвинувачень за 

фактичними й юридичними обставинами справи. При цьому Суд виходить із того, 

що інститут заочного розгляду застосовується лише щодо справ про злочини 

невеликої тяжкості; гарантується право підсудного на справедливий судовий 

розгляд; не порушується право підсудного на юридичну допомогу, зокрема на 

участь захисника [356, с. 145]. 

На основі цього науковці роблять висновок, що вітчизняний інститут 

спеціального кримінального провадження не суперечить міжнародним стандартам 

[341; 446, с. 171]. Разом з тим, О. О. Татаров відмічає, що згідно з останніми, 

інститут заочного розгляду має використовуватись здебільшого лише щодо справ 

невеликої тяжкості (справ про проступки). Водночас у КПК дію вказаного інституту 

поширено здебільшого на тяжкі й особливо тяжкі злочини, що не повністю 

відповідає рекомендаціям [466, с. 126]. З іншого боку, поза можливістю 

застосування спеціального кримінального провадження залишається значна 

кількість кримінальних правопорушень, що є істотним недоліком кримінального 
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процесуального закону [263, с. 86]. Отже, з огляду на дискусійний характер цього 

інституту, його практичне застосування повинно ґрунтуватися на неухильному 

додержанні вказаних міжнародних стандартів та чіткій законодавчій регламентації.  

У зв’язку із цим, звертає на себе увагу та обставина, що у Главі 27 КПК не 

встановлюються жодні особливості підготовчого провадження у спеціальному 

судовому провадженні. Відповідні положення передбачені лише у главах, 

присвячених наступним стадіям судового провадження. Ця прогалина правового 

регулювання створює колізійну ситуацію, зокрема, щодо визначення кола 

обов’язкових учасників підготовчого провадження та порядку його проведення у 

кримінальних провадженнях відповідної категорії.  

Наприклад, визначення обов’язкових учасників підготовчого провадження, 

встановлене ч. 2 ст. 314 КПК, не передбачає можливості їх скорочення у 

спеціальному судовому провадженні. Щодо вирішення цієї ситуації можна було б 

застосувати закріплене у ній положення, згідно з яким підготовче провадження 

здійснюється згідно з правилами, передбаченими КПК для судового розгляду. Однак 

у ч. 3 ст. 323 КПК вказується, що судовий розгляд (курсив наш – О. Б.) у 

кримінальному провадженні щодо злочинів, зазначених у ч. 2 ст. 297-1 КПК, може 

здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), крім неповнолітнього, 

який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності (спеціальне судове провадження) та оголошений у міждержавний 

та/або міжнародний розшук. Таким чином, закон прямо встановлює можливість 

проведення в режимі спеціального судового провадження лише судового розгляду і 

взагалі не передбачає такої можливості для підготовчого провадження.  

Проблемним видається і практичне застосування положень абз. 2 ч. 3 ст. 323 

КПК, що передбачають здійснення спеціального судового провадження на підставі 

ухвали суду, постановленої за клопотанням прокурора, до якого додаються 

матеріали про те, що обвинувачений знав або повинен був знати про розпочате 

кримінальне провадження. Натомість ані серед рішень, які може прийняти суд за 

результатами підготовчого судового провадження, передбачених ч. 3 ст. 314 КПК, 

ані серед питань, які вирішує суд з метою підготовки до судового розгляду, 
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визначених ч. 2 ст. 315 КПК, не передбачено призначення спеціального судового 

провадження. З цього випливає, що відповідне питання може бути вирішене лише у 

судовому розгляді. Однак за такого підходу судовий розгляд у спеціальному 

судовому провадженні взагалі не може розпочатися, адже підготовче судове 

засідання за відсутності обвинуваченого не може бути проведено, а судовий розгляд 

– призначений. Саме так, як вказує Є. Бондаренко, розуміють механізм реалізації 

процедури спеціального судового розгляду декотрі судді, які виносять ухвали про 

повернення обвинувального акту, зокрема, з підстав неможливості суду викликати 

обвинуваченого у підготовче судове засідання та непередбачення, на їхню думку, 

можливості проведення підготовчого судового засідання в порядку спеціального 

судового розгляду [50, с. 31]. 

Таким чином, питання про призначення спеціального судового провадження 

має вирішуватися саме на стадії підготовчого провадження, задля чого Главу 27 

КПК слід доповнити відповідними положеннями. Зокрема, при визначенні кола 

обов’язкових учасників підготовчого провадження ч. 2 ст. 314 КПК слід доповнити 

словосполученням «крім випадків, передбачених ч. 3 ст. 323 цього Кодексу». До 

переліку рішень, які має право прийняти суд у підготовчому судовому засіданні, 

визначеного у ч. 3 ст. 314 КПК, необхідно додати пункт 7 «призначити спеціальне 

судове провадження». До кола питань, які вирішує суд з метою підготовки до 

судового розгляду (ч. 2 ст. 315 КПК), варто включити пункт 3-1 «з’ясовує питання 

про проведення судового розгляду за відсутності обвинуваченого (in absentia)». 

Як особливий порядок судового провадження, підготовче провадження in 

absentia має особливі підстави для здійснення. При цьому одні вчені розрізняють 

підстави та умови спеціального судового провадження. Приміром, О. О. Нагорнюк-

Данилюк як підстави спеціального судового провадження розглядає сукупність 

таких обставин, які зумовлюють розгляд кримінального провадження судом за 

відсутності обвинуваченого, а як умови – вимоги кримінального процесуального 

закону, дотримання яких є обов’язковим під час розгляду кримінального 

провадження за відсутності обвинуваченого, що зумовлюється необхідністю 

забезпечення під час його здійснення відповідного рівня захисту прав та інтересів 
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обвинуваченого [317, с. 306-307]. Інші вчені ототожнюють ці поняття. Наприклад, 

Р. Г. Пєсцов вважає, що до підстав (умов) заочного кримінального судочинства 

відноситься: а) достатня сукупність незаперечних доказів, що містяться у матеріалах 

кримінальної справи, яка повинна однозначно свідчити про наявність всіх елементів 

предмету доказування; б) факт відсутності підсудного під час проведення 

розслідування і розгляду конкретної кримінальної справи необхідно розглядати як 

не реалізацію свого права; в) належне повідомлення підсудного про місце і час 

судового розгляду [359, с. 190]. 

На нашу думку, для призначення спеціального судового провадження у 

підготовчому судовому засіданні суд повинен встановити наявність приводу та 

підстав для цього та забезпечити додержання умов здійснення судового 

провадження за відсутності обвинуваченого. Приводом для призначення 

спеціального судового провадження, виходячи з абз. 2 ч. 3 ст. 323 КПК, є 

клопотання прокурора про здійснення спеціального судового провадження. Як 

правило, необхідність складання такого клопотання стає очевидною за підсумками 

спеціального досудового розслідування, яке проводилося за відсутності 

підозрюваного. Як вказують фахівці, закінчення спеціального досудового 

розслідування має відбуватися в особливій процесуальній формі: направлення 

прокурором до суду обвинувального акта разом із клопотанням про здійснення 

спеціального судового провадження стосовно обвинуваченого та супровідними 

матеріалами [227, с. 110]. У зв’язку із цим, постає питання, чи повинен прокурор 

встановити факт ухилення обвинуваченого від явки до суду (у підготовче судове 

засідання), щоб скласти відповідне клопотання, чи його направлення можливе 

безпосередньо за наслідками закінченого спеціального досудового розслідування. 

Оскільки закон прямо не встановлює такої залежності, то на практиці можлива 

ситуація, коли ухилення обвинуваченого від явки до суду виявилося вже у судовому 

провадженні. Тоді відповідне клопотання прокурора має бути подане до суду після 

встановлення підстави для призначення спеціального судового провадження.  

В тому ж випадку, коли досудове розслідування здійснювалося за правилами 

спеціального (in absentia), зволікання прокурора з направленням відповідного 
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клопотання вестимуть до відкладення підготовчого судового засідання внаслідок 

неявки обвинуваченого і затягуватимуть кримінальне провадження. Тому в таких 

випадках вважаємо за доцільне передбачити подання прокурором клопотання про 

здійснення спеціального судового провадження та клопотання про судовий виклик 

обвинуваченого одночасно з направленням до суду обвинувального акта, складеного 

за підсумками спеціального досудового розслідування. В цьому разі відповідне 

клопотання відразу буде предметом розгляду у підготовчому судовому засіданні, 

якщо у нього не з’явиться обвинувачений. Розгляд відповідного клопотання має 

бути одним із першочергових завдань, які вирішуються судом у підготовчому 

провадженні, адже від його задоволення безпосередньо залежить можливість 

проведення підготовчого судового засідання за відсутності обвинуваченого (що 

можливо лише у спеціальному судовому провадженні, призначеного ухвалою суду).  

Закон не встановлює форми такого клопотання, проте на наш погляд, воно 

повинно бути лише письмовим. На це вказує як серйозність процесуальних 

наслідків вирішення цього клопотання, так і вказівка закону, що до нього додаються 

матеріали про те, що обвинувачений знав або повинен був знати про розпочате 

кримінальне провадження (абз. 2 ч. 3 ст. 323 КПК). Можна зробити висновок, що на 

основі клопотання та доданих до нього матеріалів суд повинен однозначно 

встановити підставу спеціального судового провадження. 

Розглядаючи підстави спеціального судового провадження, варто виходити із 

того, що, як зауважує О. М. Дроздов, ці процедури можуть застосовуватися лише 

коли вичерпано всі процесуальні можливості участі обвинуваченого у 

кримінальному провадженні, у т. ч. і за допомогою механізмів міжнародного 

співробітництва [107, с. 99]. Формулювання підстави здійснення спеціального 

судового провадження містить абз. 1 ч. 3 ст. 323 КПК. На думку О. О. Нагорнюк-

Данилюка, підставами спеціального судового провадження є: 1) ухилення від явки 

на виклик суду, тобто неприбуття на виклик без поважної причини більш як два 

рази; 2) оголошення обвинуваченого у міжнародний та/або міждержавний розшук 

[314, с. 364, 366]. Також суд має звертати увагу на обмеження, передбачене абз. 1 ч. 

3 ст. 323 КПК, а саме, неможливість здійснення спеціального судового провадження 
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щодо неповнолітнього. Отже, для призначення спеціального судового провадження 

суд має встановити такі дані, які в сукупності складають підставу судового 

провадження in absentia: 1) здійснення кримінального провадження щодо злочину, 

передбаченого ч. 2 ст. 297-1 КПК, у вчиненні якого обвинувачується особа,; 

2) обвинувачення у його вчиненні особи, яка досягла повноліття; 3) неявка 

обвинуваченого, повідомленого належним чином, у підготовче судове засідання без 

поважної причини; 4) оголошення обвинуваченого у міжнародний та/або 

міждержавний розшук. Перші дві з наведених обставин складають матеріальний, а 

інші – процесуальний аспект підстави спеціального судового провадження.  

Якщо у справі декілька обвинувачених, суд повинен встановити підстави для 

призначення спеціального судового провадження щодо кожного з них. Згідно з абз. 

3 ч. 3 ст. 323 КПК, суд постановляє ухвалу лише стосовно тих обвинувачених, щодо 

яких існують обставини для спеціального судового провадження. Разом з тим, закон 

допускає можливість проведення судового розгляду кримінального провадження як 

за правилами спеціального судового провадження стосовно одних обвинувачених, 

так і у загальному порядку – стосовно інших обвинувачених, які присутні в 

судовому засіданні. Це випливає з абз. 6 ч. 3 ст. 323 КПК, згідно з яким за наявності 

у такому провадженні інших обвинувачених за клопотанням прокурора судовий 

розгляд здійснюється в судовому засіданні у одному кримінальному провадженні. 

Суд може прийняти рішення про такий порядок судового розгляду лише на підставі 

клопотання прокурора. В іншому випадку спеціальне судове провадження має бути 

виділене із загального кримінального провадження згідно зі ст. ст. 217 та 334 КПК. 

Уявляється, що ці питання мають бути вирішені судом у підготовчому провадженні. 

До умов здійснення спеціального судового провадження можна віднести 

обов’язковість участі у ньому захисника. В таких випадках захисник ніби замінює 

собою обвинуваченого, який не бере особистої участі у судовому провадженні, тим 

самим забезпечуючи реалізацію засади забезпечення права на захист та змагальності 

сторін. Як наголошують фахівці, таке провадження є способом реалізації 

обвинуваченим свого права на захист опосередковано, дистанційно, через свого 

захисника [136, с. 266]. Згідно з п. 8 ч. 2 ст. 52 КПК, обов’язкова участь захисника у 
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кримінальному провадженні щодо осіб, стосовно яких здійснюється спеціальне 

досудове розслідування або спеціальне судове провадження, забезпечується з 

моменту прийняття відповідного процесуального рішення. З огляду на це, в 

підготовчому судовому провадженні in absentia суд має встановити наявність 

захисника, а у випадку, якщо раніше він до участі у відповідному кримінальному 

провадженні не залучався – вирішити питання про його залучення одночасно з 

прийняттям рішення про здійснення спеціального судового провадження.  

В той же час, варто зауважити, що в подібних випадках участь захисника часто 

є формальною, оскільки останній, працюючи за призначенням, безпосередньо не 

зацікавлений у відстоюванні інтересів клієнта. Крім того, у таких випадках захисник 

часто позбавлений можливості контактувати з обвинуваченим, з огляду на що, не 

обізнаний із правовою позицією клієнта у відповідному кримінальному 

провадженні. Звідси, на думку дослідників, випливає проблема пасивного захисту, 

коли участь захисника стає лише формальною, не націленою на максимальне 

виконання професійних обов’язків [318, с. 146]. На наш погляд, в цих умовах 

захисник повинен вжити всіх залежних від нього правових засобів з метою захисту 

інтересів клієнта, які, з огляду на їх невизначений характер, мають розглядатися 

гранично широко. Одночасно, як слушно зазначає В. М. Трофименко, у таких 

випадках гарантією реалізації принципу змагальності і забезпечення права на захист 

є активна роль суду, забезпечення ним механізму реалізації права обвинуваченого 

на захист [484, с. 915]. Тож суд, зі свого боку, в межах наданих йому повноважень 

повинен забезпечити виконання захисником його обов’язків, задля чого науковці 

пропонують перевірити факт ознайомлення захисника з матеріалами кримінального 

провадження, встановити, скільки часу захисник мав для підготовки до 

процесуальних заходів, чи здійснювалися ним спроби встановити контакт з 

підзахисним тощо [264, с. 86]. На наш погляд, суду доцільно ці питання з’ясовувати 

саме у підготовчому судовому засіданні in absentia за участі захисника. 

До обов’язкових умов спеціального кримінального провадження дослідники 

включають належне повідомлення підозрюваного чи обвинуваченого про місце і час 

проведення процесуальних дій з його участю [43, с. 5]. Таке повідомлення є одним із 
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міжнародних стандартів судового розгляду за відсутності обвинуваченого, про які 

йшлося вище. Засоби його забезпечення передбачені абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК, з 

положень якого випливає, що у підготовчому судовому провадженні in absentia суд 

має вирішити питання про належне повідомлення обвинуваченому про місце і час 

проведення підготовчого судового засідання та судового розгляду з його участю. 

При цьому суд має забезпечити одночасно три форми інформування обвинуваченого 

про спеціальне судове провадження: (1) направлення обвинуваченому повістки про 

виклик за останнім відомим місцем його проживання чи перебування. Це 

традиційний спосіб інформування, для забезпечення якого суд має встановити 

останнє місце проживання чи перебування обвинуваченого, яке є достовірно 

відомим; (2) направлення захиснику процесуальних документів, що підлягають 

врученню обвинуваченому, у т. ч. копії ухвали суду про призначення спеціального 

судового провадження. Це правило випливає з того, що у спеціальному судовому 

провадженні захисник замінює собою обвинуваченого. Крім того, він може мати 

засоби комунікації з підзахисним і таким чином проінформувати його про зміст і 

значення відповідних процесуальних документів. Однак задля виконання цієї 

вимоги судом повинна бути встановлена і забезпечена участь захисника у 

спеціальному судовому провадженні; (3) опублікування інформації про такі 

документи та повістки про виклик обвинуваченого у засобах масової інформації 

загальнодержавної сфери розповсюдження. Таким чином, інформація доводиться до 

необмеженого кола осіб, в тому числі до самого обвинуваченого. Щороку перелік 

відповідних засобів масової інформації затверджується Кабінетом Міністрів 

України, і в цій якості традиційно визначається газета «Урядовий кур’єр» [410]. З 

моменту опублікування повістки про виклик у відповідному засобі масової 

інформації обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.  

У зв’язку із ускладненим порядком інформування обвинуваченого про 

здійснення спеціального судового провадження постає питання про його належне 

процесуальне оформлення. Як показує вивчення судової практики, зазвичай рішення 

про виклик обвинуваченого повісткою і опублікування інформації про такі 

документи та повістки про виклик обвинуваченого у засобах масової інформації 
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загальнодержавної сфери розповсюдження оформлюється ухвалою суду на підставі 

відповідного клопотання прокурора. Відповідне рішення суд може ухвалити у 

судовому провадженні, яке вже здійснюється за правилами спеціального, тобто 

йому має передувати ухвала суду про призначення спеціального підготовчого 

провадження. Тож суду найбільш доцільно розглядати й вирішувати питання як про 

призначення спеціального судового провадження, так і про виклик обвинуваченого 

для участі в ньому послідовно в одному підготовчому судовому засіданні.  

Оскільки направлення повістки про виклик за останнім відомим місцем 

проживання чи перебування обвинуваченого, направлення документів захиснику, а 

надто – опублікування відповідної інформації в газеті «Урядовий кур’єр», вимагає 

певного часу, то на цей час підготовче судове провадження in absentia має бути 

відкладено. Вивчення відповідних кримінальних проваджень свідчить, що в 

подібних випадках підготовче судове засідання може відкладатися на місяць і 

більше, що веде до затягування судового процесу. З огляду на це, варто звернути 

увагу на практику судів, які поряд із направленням відповідної інформації до газети 

«Урядовий кур’єр» розміщують її на своїх веб-сайтах. Це, як вбачається з положень 

КПК, не закріплено законодавчо і не має процесуального значення, однак є 

додатковим засобом інформування обвинуваченого про здійснення щодо нього 

спеціального судового провадження. Порівнюючи цей порядок з публікацією 

оголошення у газеті «Урядовий кур’єр», можна дійти висновку, що перший є 

набагато швидшим і дешевшим73. При цьому варто враховувати, що у спеціальному 

судовому провадженні такі виклики здійснюються неодноразово, й інформація про 

кожний із них має публікуватися у зазначеному порядку. Для спрощення цієї 

процедури, пропонуємо законодавчо передбачити в якості варіанту виклику 

обвинуваченого у підготовче судове засідання in absentia розміщення відповідної 

                                         
73 Так, для публікації оголошень про виклик до суду необхідно направити текст оголошення (або копію ухвали 

суду з текстом публікації) за підписом судді, оформлений на фірмовому бланку суду, за факсом, або скан-копію 

відповідних документів на електронну адресу редакції газети «Урядовий кур’єр» (при необхідності редакція може 

запросити оригінали згаданих документів). Після цього отримати рахунок з реквізитами та сплатити його. Через 1-2 

робочих дні після оплати необхідно звернутись до відділу реклами або написати листа на електронну адресу редакції 

та уточнити дату публікації оголошення. За звичайним тарифом оголошення друкуються терміном від 3 до 7 робочих 

днів після надходження коштів на рахунок редакції. Умовою розміщення оголошення є 100 % передоплата, 

мінімальна вартість – 420 грн. [340]. 
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інформації на офіційному веб-сайті відповідного суду, з моменту якого 

обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом. 

Згідно з ч. 4 ст. 323 КПК якщо підстави для постановлення судом ухвали про 

спеціальне судове провадження перестали існувати, подальший судовий розгляд 

розпочинається спочатку згідно із загальними правилами, передбаченими КПК. На 

наш погляд, це правило необхідно розглядати більш широко і тлумачити таким 

чином, що спочатку в таких випадках має розпочинатися все судове провадження, 

починаючи зі стадії підготовчого провадження. Таким чином, в разі явки 

обвинуваченого в такому кримінальному провадженні підготовче судове засідання 

повинно бути проведено заново із додержанням загального порядку. 

 

3.5. Особливий порядок підготовчого провадження у суді присяжних 

 

Здійснення судового провадження судом присяжних є важливою новацією 

КПК, хоча має тривалу історичну ґенезу на українських землях [169; 470] і є широко 

відомим законодавству зарубіжних країн [453; 507]. На сучасному етапі ці питання 

привертають значну увагу дослідників, зокрема були захищені кандидатські 

дисертації А. А. Солодкова [454], В. М. Щерби [570], Р. П. Качур [167] та І. Р. 

Волоско [70], опубліковано значну кількість наукових статей, зокрема, під 

авторством І. В. Гловюк [80], В. В. Городовенка [88], Л. В. Карабут [159], 

Н. С. Карпова [164; 165], О. П. Кучинської [222], В. Т. Маляренка [268], Т. С. Нешик 

[324; 325], С. В. Оверчука [336; 338], В. І. Теремецького [469], В. М. Тертишника 

[472; 473], О. Г. Яновської [581] та ін. Проте, незважаючи на загалом велику 

кількість наукових публікацій, проблеми підготовчого провадження у судовому 

провадженні, яке здійснюється судом присяжних, майже не отримали самостійного 

наукового аналізу. Винятком з цього можна вважати лише дисертацію 

А. А. Солодкова, яка містила підрозділ 3.1 «Особливості підготовчого провадження 

в суді присяжних» [454, с. 94-110]. З огляду на це, проблематика підготовчого 

провадження у суді присяжних не є вичерпаною. 

Розгляд кримінального провадження судом присяжних передусім стосується 
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особливостей складу суду (за формулою: два судді плюс три присяжних, які діють 

як одна судова колегія [159, с. 127]), який здійснює судове провадження в суді 

першої інстанції щодо найбільш тяжких злочинів, за вчинення яких передбачено 

покарання у вигляді довічного позбавлення волі. У справах цієї категорії важливо 

гарантувати не лише високу фаховість їх розгляду (яку забезпечують професійні 

судді), а й об’єктивність і неупередженість, яку забезпечують представники народу 

– присяжні, залучення яких, на думку вчених, слугує участі суспільства у здійсненні 

правосуддя і незалежності суду при винесенні вироку [55, с. 32; 258, с. 96; 497, 

с. 285], а також підвищенню довіри населення до судової влади [88, с. 353; 532, 

с. 205]. При цьому у науковій юридичній літературі пропонується розширити коло 

підсудних суду присяжних справ [97, с. 14; 337, с. 6; 431, с. 192; 469, с. 731]. З 

іншого боку, закріплена в КПК модель активно критикується за невідповідність 

міжнародним стандартам суду присяжних [159, с. 128; 472, с. 274; 339, с. 238; 533, 

с. 1162; 553, с. 1203], що зумовлює перспективи її зміни й удосконалення. 

Не торкаючись вказаних дискусій, які лежать за межами предмету нашого 

дослідження, відзначимо, що провадження в суді присяжних § 2 Гл. 30 КПК 

віднесено до особливих порядків провадження в суді першої інстанції. Обмеження 

цього інституту тільки судом першої інстанції викликає критику науковців, які, 

спираючись на закордонний досвід, пропонують поширити його також на 

апеляційну інстанцію [434, с. 167]. Проте, і на рівні першої інстанції існують 

проблеми у визначенні меж судового провадження у суді присяжних. Так, 

можливість здійснення судом присяжних підготовчого провадження законодавчо не 

визначена. З одного боку, ч. 3 ст. 31 КПК вказує, що судом присяжних здійснюється 

«кримінальне провадження в суді першої інстанції», до складу якого можна віднести 

стадію підготовчого провадження. Натомість у присвяченій підготовчому 

провадженню Гл. 27 КПК немає вказівок на можливість його здійснення судом 

присяжних. У § 2 Гл. 30 КПК, присвяченій особливостям судового провадження, що 

здійснюється судом присяжних, підготовче провадження згадується тільки в аспекті 

моменту заявлення обвинуваченим клопотання про розгляд кримінального 

провадження стосовно нього судом присяжних. На підставі аналізу цього параграфу 
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можна дійти висновку, що судом присяжних здійснюється лише «розгляд 

кримінального провадження», тобто судовий розгляд, а не підготовче провадження.  

Поряд з цим, як зауважує А. А. Солодков, системне тлумачення ст. 31 та змісту 

Гл. 27 КПК дозволяє дійти висновку, що підготовче судове засідання у цій категорії 

кримінальних проваджень має проводитися судом колегіально у складі трьох 

професійних суддів [454, с. 103]. Тож підготовче провадження у кримінальному 

провадженні стосовно злочинів, за вчинення яких може бути призначене покарання 

у вигляді довічного позбавлення волі, здійснюється особливим складом суду – 

колегіально у складі трьох суддів. Проте за умови прийняття рішення про розгляд 

справи судом присяжних відповідне підготовче провадження стає частиною 

судового провадження в суді присяжних та покликане забезпечити належне 

проведення розгляду кримінального провадження судом присяжних. 

Згідно і ч. 1 ст. 383 КПК, судове провадження в суді присяжних здійснюється 

відповідно до загальних правил КПК з особливостями, встановленими § 2 Гл. 30 

КПК. Разом з тим, науковці звертають увагу на недоліки законодавчої 

регламентації, які містяться в цьому параграфі, вказуючи, що його стислий виклад 

не може дати відповідь на багато дискусійних питань у діяльності присяжних [220, 

с. 336]. Зокрема, І. В. Гловюк вказує, що превалюючими тут є норми, які 

відображають специфіку статусу присяжних та забезпечення їх участі у 

кримінальному провадженні, а не особливості процесуальної форми суду присяжних 

[80, с. 210]. Разом з тим, на підставі аналізу положень § 2 Гл. 30 КПК можна зробити 

висновок, що до особливостей процесуальної форми судового провадження у суді 

присяжних, що реалізуються у підготовчому провадженні, належать: (1) роз’яснення 

права на суд присяжних; (2) заявлення обвинуваченим клопотання про розгляд 

кримінального провадження стосовно нього судом присяжних; (3) призначення 

судового розгляду судом присяжних; (4) виклик присяжних.  

Роз’яснення права на суд присяжних регламентується ст. 384 КПК. Підставою 

для такого роз’яснення є вчинення особою злочину, за який передбачене покарання 

у виді довічного позбавлення волі. Норма щодо такого роз’яснення сконструйована 

імперативно, отже, воно повинно мати місце у кожному кримінальному 
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провадженні щодо відповідного злочину. Таким чином, відповідне роз’яснення не є 

специфічною ознакою підготовчого провадження у суді присяжних, проте має 

винятково важливе значення в аспекті можливості призначення останнього. 

Частина 1 цієї статті покладає обов’язок такого роз’яснення на двох суб’єктів: 

прокурора та суд. Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 384 КПК, письмове роз’яснення прокурора 

обвинуваченому про можливість, особливості і правові наслідки розгляду 

кримінального провадження судом присяжних додається до обвинувального акта і 

реєстру матеріалів досудового розслідування, які передаються до суду. З цього 

можна зробити висновок, що прокурор має роз’яснити особі відповідне право на 

стадії досудового розслідування. Як наголошується у методичних рекомендаціях 

органів прокуратури, інформування підозрюваного про можливість розгляду 

кримінального провадження щодо нього судом присяжних до початку судового 

провадження дозволить йому підготуватися до реалізації такого права [292]. 

Зважаючи на це, некоректним уявляється вказівка на роз’яснення прокурором права 

на суд присяжних «обвинуваченому», оскільки на стадії досудового розслідування 

особа знаходиться у статусі підозрюваного. Звертаючи увагу на цю колізію, 

науковці вважають за необхідне уточнити, що наприкінці досудового розслідування 

(перед затвердженням обвинувального акту) прокурор роз’яснює право на суд 

присяжних підозрюваному, а в підготовчому судовому засіданні суд роз’яснює це 

право обвинуваченому [236, с. 333; 454, с. 96; 570, с. 125]. Погоджуючись із цим, 

варто наголосити, що включення норми щодо роз’яснення прокурором права на суд 

присяжних до § 2 Гл. 30 КПК загалом є помилковим, оскільки ця глава присвячена 

провадженню в суді першої інстанції, тоді як відповідні дії прокурора стосуються 

особливостей закінчення досудового розслідування, тож повинні бути 

регламентовані у § 3 «Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру» Гл. 24 КПК, 

присвяченій закінченню досудового розслідування.  

Встановлення обов’язку прокурора роз’яснити особі можливість та особливості 

розгляду кримінального провадження стосовно нього судом присяжних, а також 

віднесення відповідного письмового роз’яснення до додатків до обвинувального 
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акта і реєстру матеріалів досудового розслідування, які передаються до суду, 

передбачає обов’язок суду у підготовчому судовому засіданні перевірити виконання 

цих вимог прокурором. Ці дії суду здійснюються в контексті перевірки 

обвинувального акта прокурора на відповідність вимогам КПК. Крім того, у 

підготовчому судовому засіданні під час роз’яснення права на суд присяжних, про 

яке мова йтиме далі, суд повинен з’ясувати в обвинуваченого, чи було йому 

роз’яснено право на суд присяжних прокурором у досудовому розслідуванні. 

Поряд з цим, суд є суб’єктом роз’яснення обвинуваченому права на суд 

присяжних в особі головуючого у підготовчому судовому засіданні. Виходячи з 

положень ч. 1 ст. 384 КПК, предметом такого роз’яснення є можливість, особливості 

і правові наслідки розгляду кримінального провадження стосовно нього судом 

присяжних. Зважаючи на те, що вказані особливості встановлені § 2 Глави 30 КПК, 

суд повинен роз’яснити обвинуваченому: його право на заявлення клопотання про 

розгляд кримінального провадження стосовно нього судом присяжних, а також 

момент, коли таке клопотання може бути заявлено – у підготовчому судовому 

засіданні; правила відбору присяжних; процесуальні права і обов’язки присяжних; 

підстави та порядок усунення присяжного; порядок наради і голосування в суді 

присяжних тощо. У разі, якщо особа потребує додаткових пояснень щодо якогось із 

цих питань, судом їй повинні бути надані повні і вичерпні відповіді.  

Проте, не склалося єдності судової практики щодо наслідків невиконання 

прокурором та/або судом дій щодо роз’яснення підозрюваному, обвинуваченому 

права на суд присяжних, а також відсутності чи неналежного оформлення 

відповідного письмового роз’яснення74. Цікаво, що на практиці невиконання судом 

                                         
74 Так, вперше ВС України  в постанові від 25.06.2015 у справі № 5-111кс15 висловив позицію, відповідно до 

якої невиконання прокурором вимог ст. 384 КПК, в силу вимог п. 3 ст. 314 КПК, є підставою для повернення 

обвинувального акта прокуророві. А невиконання судом під час підготовчого судового засідання вимог ст. 384 КПК є 
безумовною підставою для скасування судових рішень судами [378]. Таку ж позицію ВС висловив й у інших рішеннях 

[381; 380]. Проте, у постанові Великої Палати № 523/6472/14-к від 07.10.2018 ВС вирішив відійти від вказаної вище 

правової позиції ВС України. Так, відповідно до матеріалів справи ані прокурором під час досудового розслідування, 

ані судом у підготовчому провадженні, не було роз’яснено підозрюваному (обвинуваченому), одному з співучасників, 

право на суд присяжних. Під час судового розгляду прокурор змінив обвинувачення (санкція статті якого передбачала 

довічне ув’язнення) щодо іншого співучасника і суд у судовому розгляді роз’яснив обом обвинуваченим їх право на 

суд присяжних, які після поради зі своїми захисниками від нього відмовилися. У своєму рішенні ВС зазначив, що хоча 

обвинуваченому і не було роз’яснено право на суд присяжних, проте суд першої інстанції до завершення судового 

розгляду вжив заходів для виправлення порушення, допущеного ним же самим під час підготовчого провадження. За 

таких умов ВС не знайшов підстав для того, щоб порушення судом першої інстанції вважати таким, що тягне 
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обов’язку щодо роз’яснення обвинуваченому права на суд присяжних інколи 

призводить до повернення справи зі стадії судового розгляду у підготовче 

провадження для наступного повернення обвинувального акта прокурору75. 

Слід зазначити, що ініціювання розгляду кримінального провадження судом 

присяжних здійснюється обвинуваченим шляхом заявлення клопотання про розгляд 

кримінального провадження стосовно нього судом присяжних (ч. 2 ст. 384 КПК). 

Отже, право на розгляд кримінального провадження стосовно нього судом 

присяжних є диспозитивним правом обвинуваченого, яке він може вільно 

реалізувати в разі потреби. При цьому, на відміну від деяких зарубіжних країн, в 

Україні визнання обвинуваченим своєї провини не позбавляє його права на розгляд 

справи за участю присяжних засідателів [166, с. 205]. Важливо наголосити, що 

згідно з законодавчою конструкцією, закріпленою у ч. 3 ст. 31 КПК, здійснення 

кримінального провадження судом присяжних є виключенням із загального порядку 

судового провадження (яке щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне 

позбавлення волі, за загальним правилом здійснюється колегіально судом у складі 

трьох суддів), застосування якого пов’язане саме із заявленням обвинуваченим 

відповідного клопотання. Отже, відсутність останнього виключає можливість 

здійснення судового розгляду судом присяжних. 

Разом з тим, передбачене КПК оформлення відповідного волевиявлення 

обвинуваченого у вигляді «клопотання» видається не зовсім коректним, адже його 

заявлення тягне безальтернативний обов’язок суду призначити судовий розгляд 

судом присяжних. На цьому наголошує і ВССУ, вказуючи у п. 3 Листа, що у разі 

подання обвинуваченим такого клопотання суд повинен постановити ухвалу про 

призначення судового розгляду судом присяжних. Розглядуване клопотання  

становить імперативну для суду вимогу обвинуваченого про судовий розгляд 

                                                                                                                                               
скасування рішень попередніх інстанцій. ВС зазначив, що нероз’яснення чи неналежне роз’яснення особі права на суд 

присяжних ч. 2 ст. 412 КПК прямо не передбачені як безумовні підстави для скасування судового рішення [377]. 
75 Показовим у цьому відношенні є випадок у кримінальній справі № 621/1749/13-к, яка розглядалася з 03.07.2013 

по 27.10.2015 в Зміївському районному суді Харківської області. Після чергової зміни складу суду у листопаді 2015 р. 

зі стадії судового розгляду справу було призначено до підготовчого судового засідання, на якому було прийнято 

рішення про повернення обвинувального акту прокурору, оскільки останній не виконав вимоги ч. 1 ст. 384 КПК щодо 

роз’яснення підозрюваним їх права на суд присяжних. За результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги, 

поданої на суддів, які прийняли це рішення, Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відмовила у 

відкритті дисциплінарної справи, чим фактично підтвердила правомірність вказаних рішень суду [397]. 
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кримінального провадження судом присяжних, яку суд зобов’язаний задовольнити. 

У науковій юридичній літературі також звертається увага на те, що суд присяжних 

призначається саме на вимогу обвинуваченого [163, с. 55], а не на його прохання. Це 

відрізняється від «традиційного» викладення клопотань, які передбачають 

можливість як задоволення, так і відмови у їх задоволенні судом. 

У разі, якщо у відповідному кримінальному провадженні наявні декілька 

обвинувачених, така вимога, заявлена одним із них, поширюється на всіх. Так, ч. 3 

ст. 31 КПК передбачає, що кримінальне провадження стосовно кількох 

обвинувачених розглядається судом присяжних стосовно всіх обвинувачених, якщо 

хоча б один з них заявив клопотання про такий розгляд. Таким чином, на думку 

дослідників, законодавець надає перевагу розгляду кримінального провадження в 

суді присяжних перед загальним порядком, навіть, якщо про це клопотатиме один із 

декількох обвинувачених, що зумовлено необхідністю забезпечити конституційне 

право кожного обвинуваченого на розгляд його справи судом присяжних [7, с. 290].  

Таким чином, у кримінальному провадженні стосовно злочину, за вчинення 

якого передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі, законодавець 

надає обвинуваченому виключне право заявити вимогу про здійснення судового 

розгляду судом присяжних, якому кореспондує імперативний обов’язок суду 

призначити судовий розгляд саме у цій формі. Заявлення обвинуваченим цього 

клопотання передбачено тільки у підготовчому провадженні, хоча, як вже 

зазначалося, на практиці зустрічаються випадки заявлення його вже у стадії 

судового розгляду. У цьому контексті показовим є те, що Вища рада правосуддя не 

вбачає у таких діях суддів порушення закону [397]. 

Науковці звертають увагу на те, що КПК не містить положення щодо того, чи є 

ухвала суду про судовий розгляд кримінального провадження судом присяжних 

остаточною, чи може бути вона зміненою у зв’язку із заявою обвинуваченим 

клопотання про відмову від застосування даного процесуального порядку [454, 

с. 106]. На наш погляд, обвинувачений може змінити свою позицію щодо цього, і 

вона має бути врахована судом, оскільки його волевиявлення має вирішальне 

значення щодо здійснення судового провадження судом присяжних. Проте така 
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зміна доцільна лише в межах підготовчого провадження [26]. 

Варто звернути увагу на те, що суб’єктом заявлення відповідного клопотання є 

лише обвинувачений. Це, зокрема, ставить питання про можливість заявлення 

відповідного клопотання від імені обвинуваченого його захисником. На наш погляд, 

така можливість повинна допускатися, оскільки посилює процесуальні гарантії 

сторони захисту, які є особливо важливими у кримінальних провадженнях, 

підсудних суду присяжних [585]. Водночас у разі, коли клопотання про здійснення 

судового розгляду судом присяжних надходить від захисника, суд повинен у 

підготовчому провадження з’ясувати позицію обвинуваченого щодо цього, і в разі, 

якщо він заперечує проти здійснення судового розгляду судом присяжних, 

відмовити у задоволенні клопотання захисника. 

Іншими учасниками судового провадження розглядуване клопотання 

заявлятися не може. У зв’язку з цим, у науковій юридичній літературі звертається 

увага на порушення такою моделлю засади рівності сторін і висловлюються 

пропозиції щодо розширення суб’єктів права на заявлення таких клопотань, 

зокрема, надання його також потерпілому [221, с. 21; 582, с. 15]. На наш погляд, ці 

пропозиції не є достатньо обґрунтованими, оскільки здійснення кримінального 

провадження судом присяжних традиційно сприймається як більш сприятливе для 

обвинуваченого. Тому надання відповідного права потерпілому вестиме не до 

рівності сторін, а до ще більшого посилення гарантій сторони захисту. Натомість 

реалізації засад рівності сторін і змагальності сприяло б право потерпілого 

заперечувати проти здійснення судового розгляду судом присяжних і надання суду 

дискреційного права вирішувати це питання на підставі клопотання обвинуваченого. 

Призначення судового розгляду судом присяжних здійснюється за наслідками 

розгляду відповідного клопотання з боку обвинуваченого. Як наголошувалося вище, 

суд зобов’язаний безумовно задовольнити вказане клопотання, однак при цьому має 

встановити наявність підстав для здійснення розгляду кримінального провадження 

судом присяжних. Зважаючи, що такою підставою виступає здійснення 

кримінального провадження щодо злочину, за яке передбачено покарання у вигляді 

довічного позбавлення волі, її перевірка здійснюється судом на основі вивчення 
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кваліфікації злочину, викладеної в обвинувальному акті. У зв’язку з цим, постає 

питання, чи повинен суд при цьому перевіряти правильність такої кваліфікації, чи 

має безумовно сприйняти кваліфікацію, викладену прокурором. Як свідчить 

проведене нами узагальнення судової практики, випадки перевірки судом 

правильності кримінально-правової кваліфікації у підготовчому провадженні є 

непоодинокими й іноді стають причинами повернення обвинувального акта 

прокуророві (див. Додаток Б). Однак, на наш погляд, суд загалом не повинен 

розглядати питання кваліфікації у підготовчому провадженні. Відповідно, і при 

вирішенні питання про призначення судового розгляду судом присяжних суд не 

може оцінювати правильність здійсненої в обвинувальному акті кваліфікації, а лише 

має встановити її відповідність тій категорії злочинів, які створюють передумову 

для здійснення судового провадження судом присяжних. 

Призначення судового розгляду судом присяжних означає рішення суду про 

зміну складу суду, який розглядатиме відповідне кримінальне провадження, й 

залучення до його складу присяжних. В іншому випадку склад суду буде вважатися 

незаконним, що є істотним порушенням вимог кримінального процесуального 

закону, що передбачає скасування судового рішення судом апеляційної чи 

касаційної інстанції [438, с. 58]. Отже, у такому разі в підготовчому провадженні 

склад суду має бути трансформований із трьох суддів у двох суддів та трьох 

присяжних. У зв’язку з цим, виникає проблема, на яку звернув увагу 

А. А. Солодков, яка полягає у тому, що один із суддів, яких було обрано до складу 

колегії суддів по конкретному кримінальному провадженню, має бути усунутий від 

подальшої участі в цьому провадженні з підстав подання обвинуваченим 

клопотання про розгляд провадження судом присяжних [454, с. 104]. На жаль, на 

відміну від присяжних, визначення складу яких детально регламентовано КПК, 

питання формування складу суддів, які входять до суду присяжних, законом не 

визначено. Згідно з позицією ВССУ, на практиці у таких ситуаціях другий 

професійний суддя, окрім головуючого, згідно з ч. 6 ст. 9 КПК визначається АСДС 

зі складу колегії суддів, яка здійснювала підготовче провадження (п. 3 Листа). 

Вважаємо, що це питання має вирішуватися аналогічно до закріпленого у ст. 385 
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КПК порядку, тобто після призначення судового розгляду судом присяжних 

головуючий має дати секретарю судового засідання розпорядження про визначення 

АСДС другого судді, який входитиме до складу суду присяжних. 

Обов’язок суду призначити судовий розгляд судом присяжних має бути 

виконаний незалежно від фактичних можливостей утворити необхідний для цього 

склад суду у відповідному суді. Так, згідно з ч. 13 ст. 31 КПК у разі, якщо в суді 

першої інстанції, який згідно з правилами підсудності має здійснювати кримінальне 

провадження, неможливо утворити передбачений склад суду, кримінальне 

провадження здійснює найбільш територіально наближений суд, в якому можливо 

утворити такий склад суду. На практиці така проблема зазвичай не виникає, 

оскільки здійснення підготовчого провадження у складі трьох суддів передбачає 

можливість утворити з їх числа необхідний склад суду присяжних. 

Разом з тим, при утворенні складу суду присяжних необхідно враховувати його 

особливості у кримінальних провадженнях щодо окремих категорій осіб. Так, у 

випадках, коли кримінальне провадження щодо злочинів, за вчинення яких 

передбачено довічне позбавлення волі, здійснюється стосовно когось із суб’єктів, 

передбачених у ч. 12 ст. 31 КПК, судове провадження в суді першої інстанції може 

здійснюватися судом присяжних, до складу якого мають входити два судді, які 

мають стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років. У разі, коли судове 

провадження здійснюється колегіально стосовно неповнолітньої особи, то виходячи 

з положень ч. 14 ст. 31 КПК головуючим під час судового розгляду судом 

присяжних може бути лише суддя, уповноважений на здійснення кримінального 

провадження стосовно неповнолітніх. Попри те, що вказана норма визначає вимоги 

до головуючого лише у судовому розгляді, на наш погляд, вона повинна 

поширюватися також на підготовче провадження, яке стосовно неповнолітніх має 

проводитися суддею, уповноваженим на здійснення кримінального провадження 

стосовно неповнолітніх. Крім того, як наголошує А. А. Солодков, законодавчого 

вирішення потребує питання щодо можливості здійснення провадження судом 

присяжних у випадках, коли злочин вчинено у співучасті дорослим та неповнолітнім 

[454, с. 95-96]. На наш погляд, у цих випадках головуючим також має бути суддя, 
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уповноважений на здійснення кримінального провадження стосовно неповнолітніх. 

Рішення про здійснення розгляду кримінального провадження судом 

присяжних оформлюється ухвалою суду. КПК чітко не закріплює вимог до цього 

рішення, як і того, чи повинно воно бути самостійним, чи може здійснюватися 

ухвалою про призначення судового розгляду. На наш погляд, найдоцільнішим є 

останній варіант, адже у підготовчому судовому засіданні вирішення судом 

клопотання про здійснення судового провадження судом присяжних є одним із 

питань, яке підлягає вирішенню згідно з ч. 3 ст. 314 та ч. 2 ст. 315 КПК. Отже, 

призначення судового розгляду судом присяжних має здійснюватися резолютивним 

рішенням за наслідками підготовчого судового засідання. 

Виходячи з аналізу ст. 385 КПК, можна дійти висновку, що суд має здійснити 

виклик присяжних до початку судового розгляду, тобто саме в підготовчому 

провадженні, однак вже після постановлення ухвали про здійснення розгляду 

кримінального провадження судом присяжних (після призначення судового 

розгляду судом присяжних [12, с. 87; 440, с. 402; 564, с. 183]). З цією метою 

головуючий дає секретарю судового засідання розпорядження про виклик 

присяжних у кількості семи осіб, які визначаються автоматизованою системою 

документообігу суду з числа осіб, які внесені до списку присяжних. Закон не 

встановлює моменту, коли повинно бути надане відповідне розпорядження, проте 

воно повинно бути завчасним. Розпорядження про здійснення виклику має бути 

здійснено головуючим негайно після призначення судового розгляду судом 

присяжних. Момент здійснення виклику має важливе організаційне й процесуальне 

значення, оскільки особа набуває статусу присяжного і стає суб’єктом відповідних 

прав, обов’язків, повноважень і відповідальності, на неї також розповсюджуються 

передбачені законом гарантії виконання функції правосуддя [452, с. 24]. 

Закон встановлює вимоги до змісту виклику присяжного (ч.3 ст. 385 КПК). 

Поряд з цим, дослідники пропонують направляти кандидатам у присяжні не тільки 

виклик, а й пам’ятку присяжного, в якій би в доступній формі викладалися 

положення законів, що регламентують судочинство з участю присяжних [173, с. 9]. 

Вважаємо, що ці пропозиції є слушними і заслуговують на підтримку. Науковці 
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звертають увагу на ймовірність виникнення затримок зі звільненням від роботи чи 

взагалі неможливість участі присяжного в судовому розгляді [237, с. 203]. З огляду 

на це, ч. 3 ст. 385 КПК встановлює обов’язок присяжного (чи іншої особи, яка 

одержала виклик) невідкладно повідомити суд про причини неможливості явки. Це 

ставить перед судом завдання здійснити виклик додаткового присяжного. 

Виходячи з положень КПК, інші питання, пов’язані зі здійсненням судового 

провадження судом присяжних, у підготовчому провадженні не вирішуються. 

Зокрема, вирішення питань про відбір присяжних віднесено до стадії судового 

розгляду, хоча за своєю сутністю це є організаційно-підготовчі дії, більше властиві 

підготовчому провадженню. Так, у науковій юридичній літературі відзначається, що 

відбір присяжних являє собою процедуру, яка включає сукупність організаційних та 

процесуальних заходів, спрямованих на формування такого складу суду [454, 

с. 110]. Отже, дії щодо відбору присяжних прямо не стосуються вирішення 

кримінального провадження по суті, що є змістом стадії судового розгляду. Крім 

того, вони потребують певного часу, що може вести до відтермінування вирішення 

справи. З огляду на це, можна запропонувати віднести відбір присяжних до 

підготовчого провадження з тим, щоб судовий розгляд розпочинався вже повністю 

сформованим складом суду присяжних, що сприятиме його оперативності. 

Підсумовуючи проведене в цьому розділі дослідження диференційованих 

порядків підготовчого провадження, вважаємо за доцільне звернути увагу на 

недосконалість їх чинного правового регулювання, що знаходить свій прояв як у 

його прогалинах, так і наявності істотних суперечностей між нормативними 

положеннями, що регулюють одні й ті само правові відносини. Це, в свою чергу, не 

сприяє правовій визначеності в цьому питанні та правовій захищеності учасників 

судового провадження. Крім того, як загальний висновок необхідно зазначити також 

і те, що процедура підготовчого провадження, на наше переконання, має бути 

деталізована на рівні закону (а не в правоінтерпретаційних актах вищих судових 

інстанції (як то, наприклад, Лист ВССУ, яким у свій час було певним чином усунуто 

неповноту правового регулювання в цій сфері та надано рекомендації щодо 

застосування положень закону на даному етапі кримінального провадження). 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і вирішення наукового 

завдання, що полягає в отриманні нових результатів у вигляді наукових висновків 

щодо сутності підготовчого провадження, його завдань, функцій та місця в системі 

стадій кримінального процесу України, диференціації його процесуальної форми, а 

також формулюванні науково обґрунтованих пропозицій, спрямованих на 

удосконалення нормативного забезпечення правозастосовної діяльності на даному 

етапі кримінального провадження. Проведене дослідження дає можливість 

сформулювати низку таких висновків і пропозицій: 

1. Нормативне регулювання підготовчого провадження у вітчизняному 

кримінальному процесі має тривалий історичний розвиток, у якому можна виділити  

періоди й етапи, зумовлені змінами законодавства: (1) дореволюційний період, що 

складається відповідно до дії СКС 1864 р.; (2) радянський період, що включає три 

етапи: (а) час дії КПК УСРР 1922 р.; (б) етап дії КПК УРСР 1929 р.; (в) період 

чинності КПК УРСР 1960 р.; (3) період незалежної України, що включає такі етапи: 

(а) за часів дії КПК 1960 р. у попередній «радянській» моделі; (б) етап чинності КПК 

1960 р. з урахуванням змін внаслідок «малої судової реформи» 2001 р.; (в) період дії 

КПК 2012 р. Ознаками, що характеризують ґенезу нормативного регулювання стадії 

підготовчого провадження, є: (1) часті зміни у процесуальному призначенні, 

процедурі й суб’єктному складі цієї стадії; (2) нестабільність законодавства, яке її 

регламентує; (3) мінливість термінологічного найменування («віддання до суду»; 

«попередній розгляд справи суддею», «підготовче провадження»). Попри це, 

історичний розвиток цієї стадії можна вважати поступальним, оскільки в жодний 

історичний період вона не ліквідовувалася і не втрачала свого головного 

призначення – вирішити питання щодо можливості призначення судового розгляду і 

здійснення його підготовки. 

2. В системі кримінального провадження підготовче провадження є його 

неминучою частиною (за винятком випадків закриття кримінального провадження 

під час досудового розслідування), адже скерування прокурором підсумкового 



 

 

186 

процесуального рішення досудового розслідування до суду ініціює відкриття 

підготовчого провадження, без якого судове провадження у першій інстанції 

здійснюватися не може. За загальним порядком, при направленні  прокурором 

обвинувального акта до суду підготовче провадження займає проміжне місце між 

досудовим розслідуванням та судовим розглядом, а рішення суду в цій стадії 

визначають подальший хід кримінального провадження і за наявності встановлених 

підстав його трансформацію в наступну стадію судового розгляду. В цьому 

знаходить прояв логіко-функціональна послідовність стадій кримінального 

провадження.  

Як стадія юридичного процесу, що притаманна всім видам судочинства, 

підготовче провадження покликано забезпечити взаємозв’язок судового розгляду з 

досудовою процесуальною діяльністю, усунути перешкоди й створити умови для 

його проведення, а також надати сторонам можливість врегулювати правовий 

конфлікт до початку судового розгляду. 

3. Мета підготовчого провадження в сучасному кримінальному процесі 

полягає у встановленні  судом можливості врегулювання кримінально-правового 

конфлікту до судового розгляду або забезпеченні своєчасного і безперешкодного 

судового розгляду. 

Завдання підготовчого провадження зумовлюються вказаною метою і 

визначаються залежно від процесуального акта прокурора, що ініціює судове 

провадження і відіграє значення кримінального позову: - при надходженні до суду 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного 

чи виховного характеру завданням цієї стадії є встановлення підстав для 

призначення судового розгляду та здійснення його підготовки; - при надходженні до 

суду обвинувального акта разом з угодою, клопотання про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності завдання полягає у встановленні підстав для 

вирішення кримінально-правового конфлікту в даній стадії кримінального 

провадження.  

Концептуальною відмінністю чинної нормативної моделі підготовчого 

провадження від її попередників є відсутність судового контролю серед завдань цієї 
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стадії, адже перевірка відповідності вимогам закону процесуальних актів, що 

надійшли до суду від прокурора, цілком охоплюється завданням встановлення  

підстав для подальшої процесуальної діяльності суду (яка в загальному порядку 

здійснюється з метою підготовки судового розгляду, а в диференційованих порядках 

обмежується підготовчим провадженням). 

4. Підготовче провадження складається з наступних етапів (частин), які 

визначаються його завданнями: 1) початковий етап – передує підготовчому 

судовому засіданню та покликаний створити організаційні та процесуальні 

передумови для його проведення. Ця частина включає: отримання та реєстрацію 

матеріалів кримінального провадження в автоматизованій системі документообігу 

суду та визначення складу суду, призначення суддею дати підготовчого судового 

засідання та виклик сторін; 2) основний етап - полягає у проведенні підготовчого 

судового засідання. Цей етап займає центральне місце у структурі підготовчого 

провадження, адже найбільшою мірою розкриває зміст правовідносин, що 

визначають сутність цієї стадії; 3) заключний етап – полягає у прийнятті 

підсумкового рішення та вчиненні інших дій, зумовлених завданням підготовчого 

провадження та його процесуальною формою (загальним або диференційованим 

порядком). 

5. Порядок підготовчого провадження на підставі угод істотно відрізняється 

від загального порядку, проте у КПК його не деталізовано. В підготовчому судовому 

засіданні на підставі угоди мають бути оголошені як обвинувальний акт, так і текст 

угоди, оскільки саме остання є предметом судового розгляду. У таких випадках 

підготовче судове засідання має розпочинатися з оголошення прокурором 

обвинувального акту (як приводу до початку судового провадження), після чого суд 

має оголосити угоду (як привід до застосування особливого порядку підготовчого 

провадження). Після цього суд має встановити особу обвинуваченого, роз’яснити 

йому суть обвинувачення і з’ясувати, чи зрозуміле йому обвинувачення, чи визнає 

він себе винним. Якщо після роз'яснення суті обвинувачення підсудний заперечує 

проти затвердження угоди, вона не може бути затверджена. 
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Оскільки підготовче провадження у кримінальному провадженні на підставі 

угоди ініціюється обвинувальним актом прокурора, прогалиною правового 

регулювання визнано відсутність у главі 35 КПК рішення суду про повернення 

прокурору обвинувального акту, який надійшов до суду разом з угодою, проте не 

відповідає вимогам КПК.  

З урахуванням законодавчої заборони повторно звертатися з угодою до суду, 

визнано доцільним унормувати повноваження суду надати можливість сторонам 

уточнити укладену угоду, внести зміни до її змісту, які мають бути погоджені  

сторонами, відображені в журналі судового засідання, технічному записі та 

судовому рішенні.  

Наявність істотних особливостей процесуальної форми звільнення особи від 

кримінальної відповідальності свідчить про доцільність регламентувати цей порядок 

у окремій главі Розділу VІ КПК «Особливі порядки кримінального провадження». 

Звільнення від кримінальної відповідальності є різновидом консенсуальної 

процедури, що обумовлює можливість її застосування в підготовчому провадженні.  

Здійснення спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого 

не може характеризуватися як «заочне провадження» з огляду на концепцію 

уніфікації процедур у різних видах судочинства. У всіх процесуальних кодексах 

термін «заочне провадження» передбачає проведення його без участі сторін, що в 

кримінальному процесі має місце лише в спрощеному провадженні щодо 

кримінальних проступків. 

6. З метою удосконалення законодавчої регламентації підготовчого 

провадження в дисертації сформульовано низку пропозицій, зокрема: 

(1) диференціювати вимогу обов’язкової участі учасників підготовчого судового 

засідання залежно від загального чи диференційованого його порядку (крім 

прокурора, участь якого завжди має бути обов’язковою); (2) унормувати строк 

підготовчого провадження з моменту надходження до суду обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру чи клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, який у 

виняткових випадках може бути продовжено за клопотанням сторін або з ініціативи 
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суду; (3) унормувати порядок вирішення в підготовчому провадженні питання щодо 

запобіжного заходу; (4) виключити зі статті 303 КПК частини 2 та 3 щодо розгляду 

скарг у підготовчому судовому засіданні; (5) викласти пункт 3 ч. 3 ст. 314 КПК у 

наступній редакції: «повернути обвинувальний акт, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору, якщо вони не 

відповідають вимогам цього Кодексу, із зазначенням строку та дій, необхідних для 

приведення їх у відповідність до цих вимог»; (6) передбачити, що питання про 

призначення спеціального судового провадження має вирішуватися під час 

підготовчого провадження; (7) змінити п. 4 ч. 3 ст. 314 КПК і викласти його в 

наступній редакції: «визнати кримінальне провадження непідсудним цьому суду та 

звернутися до суду вищої інстанції щодо направлення обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру до іншого суду в порядку, передбаченому ст. 34 цього Кодексу»; 

(8) відмовитись від апеляційного оскарження ухвали суду про повернення 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного 

або виховного характеру. 
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ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК А 

 

Узагальнення судової практики 

щодо розгляду та вирішення скарг у підготовчому провадженні 

 

Під час роботи над дисертацією виникла необхідність дослідження практики 

розгляду та вирішення скарг у підготовчому провадженні. Така можливість 

передбачена положеннями КПК України. Так, відповідно ч. 3 ст. 303 КПК України 

під час підготовчого судового засідання можуть бути оскаржені рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого або прокурора, передбачені пунктами 5 (рішення прокурора, 

слідчого про відмову у визнанні потерпілим) та 6 (рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки). Крім того, відповідно до 

ч. 2 ст. 303 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або 

прокурора, які не розглядаються під час досудового розслідування, можуть бути 

предметом розгляду під час підготовчого провадження. Поряд з цим, ч. 3 ст. 309 

КПК України передбачає, що на ухвали слідчого судді, які не підлягають 

оскарженню під час досудового розслідування можуть бути подані заперечення під 

час підготовчого провадження у суді. 

Задля цього було здійснено пошук і аналіз ухвал суду, які стосуються розгляду 

й вирішення скарг у підготовчому провадженні. Проаналізувавши понад 200 ухвал, 

які виносилися судом у підготовчому провадженні, було виявлено 30 ухвал, які 

стосуються розгляду скарг, поданих учасниками кримінального провадження на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора. А саме: 

1. Захисник подав скаргу на бездіяльність слідчого та прокурора на 

неналежне повідомлення про підозру підзахисному та порушення його прав, 

пов’язаних з розшуком останнього та взяттям його під варту. Рішення суду – 

відмовити. Мотивування: дана скарга не може бути розглянута  під час 

підготовчого судового засідання. 
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2. Потерпілим подана скарга про скасування рішення слідчого про відмову 

у задоволені клопотання про зміну підозри з метою врахування мотиву 

ненависті. Рішення – відмовити. Мотивування: «Відповідно до ч. 3 ст. 303 КПК 

України, під час підготовчого судового засідання можуть бути оскаржені рішення, 

дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, передбачені пунктами 5 та 6 частини 

першої цієї статті». 

3. Обвинувачений та його захисник звернулись до суду зі скаргою в порядку 

ч.2 ст.303 КПК України, в котрій просили скасувати постанову прокурора про 

продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні 

Скарга обґрунтована тим, що слідчий в порушення вимог ч.3 ст.295 КПК України не 

вручив належним чином, у передбачений законом спосіб, підозрюваному та 

захиснику клопотання про продовження строків досудового розслідування від 6 

жовтня 2014 року. Рішення – відмовити. 

4. Скарга захисника на постанову слідчого про відмову у задоволенні 

клопотання про проведення експертизи. Рішення – відмовити у зв’язку із тим, що 

не може бути предметом оскарження у підготовчому провадженні, а під час 

досудового розслідування слідчому судді.  

6. Скарга на постанову прокурора про відмову у задоволенні клопотання 

щодо закриття кримінального провадження та клопотання про закриття 

кримінального провадження за п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Рішення – відмовити 

у зв’язку з тим, що скарга та клопотання заявлені передчасно, що не відповідає 

вимогам статей 284, 314 КПК.  

7. Під час судового розгляду справи по суті захисник обвинуваченого подав 

скаргу на незаконні дії слідчого під час проведення слідчого експерименту. Суд 

зазначив, що «Відповідно до ч. 2 ст. 303 КПК України скарги на інші рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого або прокурора можуть бути предметом розгляду під час 

підготовчого судового провадження у суді згідно з правилами статей 314-316 цього 

Кодексу Під час підготовчого судового засідання захисник скаргу на незаконні дії 

слідчого не подавав, а під час розгляду справи по суті ця скарга розгляду не підлягає 

». Рішення – скаргу захисника повернути.  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2264/ed_2015_03_04/pravo1/T124651.html?pravo=1#2264
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8. Захисником обвинуваченого адвокатом заявлено скаргу про скасування 

процесуальних рішень у формі повідомлення про підозру та повідомлення про 

зміну раніше повідомленої підозри, яка мотивована тим, що у вказаних 

повідомленнях відсутній зміст підозри всупереч вимогам п. 4 ч. 1 ст. 277 КПК 

України, а також тим, що повідомлення про підозру здійснено слідчим за 

погодженням прокурором, що не відповідає вимогам ч. 4 ст. 22 КПК України. 

Рішення – відмовити у відкритті провадження за скаргою у звязку із тим, що: 

«Можливості оскарження повідомлення про підозру та повідомлення про зміну 

раніше повідомленої підозри, а також право суду на скасування таких повідомлень, 

нормами кримінального процесуального закону не передбачено»76 

9. В своїй скарзі захисник оскаржує дії слідчого, які полягають у відмові в 

задоволенні клопотання про приєднання до матеріалів справи документів та 

допиту свідків,які можуть дати свідчення стосовно обставин справи в ході 

досудового слідства. Рішення – відмовити у зв’язку із тим, що «в своїй скарзі і в 

судовому засіданні захисник ОСОБА_2 не наводить рішень,дій чи бездіяльності 

слідчого, які можуть бути предметом оскарження відповідно до положень ч. 1 ст. 

303 КПК України»77. 

10. Представник потерпілого адвокат, якого підтримали інший потерпілий і 

його представник, подав скаргу на дії слідчого склав і оголосив підозру за ч. 1 ст. 

119 КК України, незважаючи на те, що первинні відомості в ЄРДР вносилися за ч. 

1 ст. 121 КК України, при тому що на його переконання на той час у органі 

досудового слідства були відсутні відповідні докази, які вказували б на можливість 

перекваліфікації таких дій. Рішення – відмовити, «оскільки ч. 4 ст. 291 КПК 

України встановлений виключний перелік документів, які прокурор надає суду до 

початку судового розгляду, серед яких відсутні відомості будь-які докази, що 

збиралися на стадії досудового слідства, суд об’єктивно позбавлений можливості 

дати оцінку зазначеним питанням під час підготовчого судового засідання»78. 

                                         
76 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65839214 
77 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40542988 
78 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63230167 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65839214
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40542988
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63230167
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11. Захисником подана скарга на постанову заступника керівника  місцевої 

прокуратури про відновлення досудового розслідування як таку, що є 

незаконною, оскільки прийнята без законних на те повноважень, передбачених ст. 

36 КПК України та при відсутності підстав для її прийняття. Рішення – відмовити з 

наступних підстав: «ч. 3 ст. 303 КПК України встановлено, що під час підготовчого 

судового засідання можуть бути оскарженні рішення, дії чи бездіяльність слідчого, 

прокурора, передбачений пунктами 5 та 6 частини першої цієї статті. Положення 

наведених правових норм означають, що лише рішення прокурора, слідчого про 

відмову у визнанні потерпілим та їхні рішення, дії чи бездіяльність при застосуванні 

заходів безпеки є винятком та можуть бути оскарженні як на стадії досудового 

розслідування, так і під час підготовчого судового засідання»79. 

12. Потерпілий  звернувся до суду з письмовою скаргою, в якій вказав, на 

те, що не згоден з кваліфікацією дій обвинуваченого, у зв’язку з чим він 

звертався до слідчого під час досудового розслідування з відповідним клопотанням, 

але слідчий відмовив та не перекваліфікував дії підозрюваного, у зв’язку з чим 

постанова слідчого є незаконною. Рішення – відмовити: «згідно з п. 7 ч. 1 ст. 303 

КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення 

слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих 

(розшукових дій)»80. 

13. Захисник подав  скарги на недотримання розумних строків в 

порядку ст. 303 КПК України, про незаконне тримання під вартою, в порядку 

ст.ст. 206, 303 КПК України, ст. 22 ЗУ «Про попереднє ув'язнення», скаргу на 

постанову прокурора про відмову в задоволенні клопотання про закриття 

кримінального провадження від, скаргу на незаконну бездіяльність прокурора 

прокуратури, в порядку ст. 303 КПК України. Рішення – суд вважає, що дані скарги 

підлягають поверненню, з наступних підстав: «відповідно до ч. 3 ст. 303 КПК 

України, під час підготовчого судового засідання можуть бути оскаржені рішення, 

дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, а саме: рішення прокурора, слідчого 

                                         
79 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65559366 
80 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62210506 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65559366
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62210506
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про відмову у визнанні потерпілим - особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою 

та рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів 

безпеки - особами, до яких можуть бути застосовані заходи безпеки, передбачені 

законом»81. 

14. Захисник в інтересах обвинуваченого в підготовчому судовому засіданні 

надав скаргу на дії слідчого щодо незаконного проведення слідчих дій, 

мотивуючи тим, що на досудовому розслідуванні слідчим було порушено право 

на захист обвинуваченого, а саме під час допиту обвинуваченого, проведення 

слідчого експерименту належним чином не був залучений захисник, участь якого є 

обов’язковою. Рішення – суд приходить до висновку, що вимоги, викладені в скарзі 

«не підпадають під дію ст. 303 КПК, тому не можуть бути предметом розгляду при 

проведені підготовчого судового засідання»82. 

15. Захисник обвинуваченого звернулась в суд зі скаргою на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого і прокурора під час досудового розслідування (в порядку 

ч.2 ст.303 КПК України), в якій просить визнати докази, отримані 3 вересня 2016 

року під час огляду автомобіля очевидно недопустимими, що тягне за собою 

неможливість їх дослідження в судовому засіданні. Рішення - відмовити у зв'язку 

з відсутністю у суду компетенції щодо її вирішення під час підготовчого судового 

засідання. Суд вказав, що він «не вправі у підготовчому судовому засіданні дати 

оцінку доказам і визнати їх допустимими чи недопустимими. … Підготовче судове 

засідання в судовому провадженні у першій інстанції є обов'язковою і самостійною 

стадією кримінального процесу, в якій суд визначає можливість на законних 

підставах призначати кримінальне провадження до судового розгляду і не може 

вирішувати питання щодо правомірності чи не правомірності дій поліції, 

допустимості/недопустимості доказів»83. 

16. У судовому засіданні потерпіла подала клопотання про розгляд у 

підготовчому судовому засіданні скарги на постанову слідчого про відмову в 

задоволенні клопотання. Рішення - відмовити в задоволенні клопотання про 

                                         
81 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33919394 
82 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64959722 
83 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65201575 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33919394
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64959722
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65201575
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розгляд скарги потерпілої, оскільки «з обставин, викладених у скарзі вбачається, що 

їх дослідження, а саме: з'ясування змісту і спрямованості умислу винного, 

врахування способу, знаряддя злочину, причину припинення злочинних дій, 

поведінку винного і потерпілого та інші обставини вчинення злочину, що 

дозволяють вирішити питання про правильність кваліфікації, можуть бути 

встановлені лише під час судового слідства і не є предметом з'ясування у 

підготовчому судовому засіданні відповідно до ст. 314-316 КПК)84.  

17. Адвокатом обвинуваченого подані скарги на дії слідчого, в якій просить 

визнати незаконними дії слідчого щодо підготовки клопотань про продовження 

строків тримання під вартою підозрюваних, подання вказаних клопотань для 

погодження процесуальному прокурору, подання вказаних клопотання до 

районного суду для розгляду слідчим суддею та скарга про визнання 

незаконними дії прокурора щодо погодження клопотань про продовження 

строку тримання під вартою підозрюваних. Рішення – відмовити у задоволенні 

скарги з огляду на те, що «… в статтях 314-316 цього кодексу не передбачено 

особливого порядку розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи 

прокурора у підготовчому провадженні такий розгляд має відбуватися за загальними 

правилами, визначеними цими статтями»85. 

18. Захисник звернувся до суду із скаргою на дії прокурора про ненадання 

доступу до матеріалів кримінального провадження. Свою скаргу мотивує тим, 

що при відкладенні підготовчого судового засідання для надання можливості 

ознайомитись йому з матеріалами кримінального провадження, прокурором  дано 

відповідь про те, що матеріали кримінального провадження для ознайомлення 

надані не будуть, а це повинен зробити суд, де розглядається вказане кримінальне 

провадження. Рішення – задовольнити скаргу. 

ВИСНОВКИ 

1. Скарги на рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим 

– особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою та рішення, дії чи бездіяльність 

                                         
84 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30815840 
85 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66062251 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30815840
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66062251
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слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки – особами, до яких можуть 

бути застосовані заходи безпеки, передбачені законом виявлено не було. 

2. Учасниками кримінального провадження у підготовчому судовому засіданні 

подаються скарги саме на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які 

відповідно до ч. 2 ст. 303 КПК не розглядаються під час досудового розслідування. 

Втім, слід зазначити, що порядок розгляду та вирішення таких скарг главою 27  не 

передбачено, окрім того, у зв’язку із тим, що у підготовчому провадженні відсутні 

матеріали кримінального провадження (кримінальна справа) суд позбавлений 

можливості їх розглянути та надати їм правову оцінку. 

3. На ухвали слідчого судді, які відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК не підлягають 

оскарженню під час досудового розслідування, але можуть бути подані заперечення 

під час підготовчого провадження у суді, виявлено не було. Втім, слід зазначити, що 

у деяких судових рішеннях на можливість подання таких заперечень вказується 

слідчим суддею під час досудового розслідування86. На практиці спостерігається 

декілька шляхів: 1) суддя в підготовчому судовому засіданні відмовляє у розгляді 

такого заперечення, мотивуючи це тим, що КПК не передбачає порядку його 

розгляду та  вирішення; 2) суддя в підготовчому провадженні, призначаючи судовий 

розгляд на підставі обвинувального акту долучає таке заперечення до ухвали, 

зазначаючи, що оцінку йому буде надано у судовому розгляді; 3) коли скарга 

надходить під час судового розгляду, суд відмовляє у розгляді такої скарги (в 

порядку ч. 3 ст. 309 КПК), мотивуючи, що подавати її необхідно саме у 

підготовчому провадженні, а не у судовому розгляді, що і передбачено ч. 3 ст. 309 

КПК (справа № 509/2080/15-к). 

4. Слід також звернути увагу на відсутність єдиного формулювання при  

прийнятті судом негативних рішень по скаргам учасників кримінального 

провадження в підготовчому судовому засіданні.-  у таких випадках ухвалою суд : 1) 

повертає скаргу особі, яка її подала; 2) відмовляє у задоволенні скарги; 3) відмовляє 

у відкритті провадження за скаргою; 4) відмовляє у задоволенні клопотання про 

розгляд скарги особи. 

                                         
86 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66694273 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66694273
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ДОДАТОК Б 

 

Узагальнення судової практики 

повернення обвинувального акта прокурору на стадії підготовчого 

провадження 

 

В процесі дисертаційного дослідження постало питання про підстави для 

прийняття судом рішення про повернення обвинувального акта прокуророві на 

стадії підготовчого провадження. Задля його емпіричного дослідження було 

здійснено пошук і аналіз ухвал суду, постановлених у підготовчому провадженні, з 

питань повернення обвинувального акта прокуророві. Всього було виявлено та 

проаналізовано понад 80 таких ухвал, що свідчить про відносну поширеність 

практики повернення обвинувального акта прокурору.  

На підставі узагальнення судової практики були встановлені такі підстави 

повернення обвинувального акта прокуророві: 

1. Не долучено розписки про отримання обвинуваченим або його 

захисником копії обвинувального акта. Вказана підстава для повернення 

обвинувального акта прокуророві була встановлена у 12 випадках. На практиці 

зустрічаються різні варіанти цього порушення. Так, в одних випадках у судовому 

рішенні зустрічається таке її обґрунтування: «…Однак, в порушення вимог 

процесуального законодавства, до обвинувального акта не було долучено розписки 

про отримання ОСОБА_1 копії обвинувального акта та реєстру матеріалів 

досудового розслідування» (наприклад, справа № 752/21324/17-к). 

Зустрічаються випадки, коли замість розписки обвинуваченого надано 

фотокопії даного документу (справа № 344/1375/13- к). Іноді такі ситуації 

трапляються систематично. Приміром у справі № 752/19300/15-к « … суд в черговий 

раз вимушений звертати увагу прокурора на ту обставину, що до обвинувального 

акту долучено розписку обвинуваченого про отримання обвинувального акту від 

23.01.2018 року та копії реєстру без дати її складання. Однак, зазначена розписка 

по суті є оригіналом ксерокопій розписок, яка уже долучалася до обвинувального 
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акту складеного ще 29.10.2015 року та 26.10.2017 року, що ставить під 

обґрунтований сумнів обставини реального вручення обвинуваченому 

обвинувального акту  від 23.01.2018 року, що є обов’язковим. Більше того, в реєстрі 

матеріалів досудового розслідування взагалі не зазначено, дату складання  

обвинувального акта. Вищезазначені обставини дають підстави прийти до 

висновку, що обвинувальний акт в черговий раз слід повернути прокурору». 

В іншому випадку як відсутність розписки обвинуваченого суд розцінив 

ситуацію, коли прокурор додав до обвинувального акту примітку щодо відмови 

обвинуваченого від отримання копії даного документу. Суд визначив, що «на 

підтвердження цієї відмови не надано жодного доказу (відповідний акт, відеозапис 

тощо). Також, не зрозуміло, коли надрукована примітка про відмову в отриманні, в 

тексті обвинувального акту, оскільки вона могла бути внесена тільки після відмови 

підозрюваного отримати обвинувальний акт, в тексті якого, в свою чергу, до 

відмови підозрюваного її бути не могло» (справа № 496/3752/14-к). 

Подібними до наведених є й інші ситуації невідповідності розписки 

підозрюваного про отримання копії обвинувального акта вимогам КПК України, 

зокрема відсутності підпису підозрюваного або дати отримання розписки. 

Наприклад у справі № 344/6524/13-к «… Судом встановлено, що додана до 

обвинувального акта розписка підозрюваного про отримання копії обвинувального 

акта і реєстру матеріалів досудового розслідування не відповідає вимогам КПК 

України, оскільки у зазначеній розписці відсутня дата отримання та відсутній 

підпис самого підозрюваного ОСОБА_1 про отримання ним копії обвинувального 

акта і реєстру матеріалів досудового розслідування». 

2. Отримання обвинувального акту передувало його складанню та 

затвердженню. Таких випадків було встановлено 8. Наприклад, в одному судовому 

рішенні вказувалося: «… До обвинувального акта додається розписка 

підозрюваного про отримання ним копії обвинувального акта і реєстру матеріалів 

досудового розслідування. Однак, як видно обвинувальний акт був складений та 

затверджений прокурором 26.09.2017 року, а обвинувачені розписки про отримання 

обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування отримали 
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20.09.2017 року. Зазначена дата складання обвинувального акта також відмічена у 

реєстрі матеріалів досудового розслідування. Тобто, по суті отримання 

обвинувального акта передувало його складанню та затвердженню, що не 

відповідає вимогам процесуального законодавства» (справа № 752/19649/17-к). 

3. Отримання обвинувального акта обвинуваченим мало місце до його 

затвердження прокурором. Таких ситуацій було встановлено 6. Наприклад, у 

справі № 752/21566/17-к суд зазначив: «… Як видно з обвинувального акта, він був 

складений 16.01.2015 року та затверджений прокурором 17.01.2015 року. Однак, до 

обвинувального акта долучено розписку підозрюваного ОСОБА_1 про отримання 

ним копії обвинувального акта 16.01.2015 року, тобто до дати затвердження 

прокурором, що дає підстави вважати, що підозрюваний отримав обвинувальний 

акт, який не відповідав вимогам процесуального законодавства». 

4. Складення обвинувального акта до завершення досудового 

розслідування. Таких випадків встановлено 2. Наприклад, у справі № 752/15561/17-

к встановлено, що: «… обвинувальний акт є процесуальним рішенням, яким 

прокурор висуває обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення і яким 

завершується досудове розслідування. Обвинувальний акт повинен відповідати 

вимогам передбаченим у ст. 291 КПК України. Однак, як видно, обвинувальний акт, 

яким завершується досудове розслідування, був складений 24.07.2017 року. В той 

же час, як видно з реєстру матеріалів досудового розслідування, 25.07.2017 року, 

тобто після складання обвинувального акта слідчим проводилися слідчі дії, зокрема 

здійснено повідомлення про підозру та допит підозрюваного, складалися протоколи 

про надання матеріалів тощо. Тобто, по суті слідчий склав обвинувальний акт до 

завершення досудового розслідування, враховуючи, що після його складання проводив 

слідчі дії, що не відповідає вимогам процесуального законодавства». 

5.  Зміст обвинувального акта, який перебуває у проваджені суду, та зміст 

обвинувального акту, який надано обвинуваченому та захиснику, суттєво 

різняться Подібних випадків виявлено 7. Наприклад, у справах № № 507/1213/16-к, 

752/5382/15-к, 458/645/16-к. 
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6. Формулювання обвинувачення в обвинувальному акті  не на підставі 

підозри, повідомленої особі. Виявлено 1 такий випадок, в якому суд вказав на таке: 

«...обвинувачення у обвинувальному акті від 06 грудня 2017 року сформульоване не 

на підставі підозри, повідомленої ОСОБА_3 25 лютого 2016 року, що порушує його 

право на захист і є підставою для повернення обвинувального акту прокурору, 

оскільки він не відповідає вимогам КПК України» (справа № 619/4139/17-к). 

7. Обвинувальний акт не підписано прокурором та (або) слідчим. Таких 

випадків виявлено 23. Наприклад, в рішенні про повернення обвинувального акта 

прокурору суд зазначив: «дослідивши обвинувальний акт судом встановлено, що він 

затверджений прокурором та підписаний лише слідчим, проте не підписаний 

прокурором, який затвердив даний обвинувальний акт» (справа № 127/22972/13-к).  

8. Обвинувальний акт не затверджено прокурором. Таких ситуацій 

виявлено 7. Наприклад, в судовому рішенні вказується: «… Як встановлено судом, 

обвинувальний акт, складений щодо ОСОБА_1, хоча і підписаний прокурором, але не 

затверджений ним. Твердження прокурора Чемериса О.М. про те, що це не має, на 

його думку, суттєвого значення, оскільки обвинувальний акт прокурором 

підписаний і підтримується ним в суді, суд не сприймає як належне виконання вимог 

КПК України при складенні та затвердженні обвинувального акта, оскільки 

системний аналіз ст. 291 КПК України дає підстави суду стверджувати, що 

законодавець розрізняє такі дві окремі процесуальні дії як затвердження 

обвинувального акта (ч. 1) та підписання обвинувального акта (ч. 3). Крім того, в 

порушення вимог ч. 4 ст. 291 КПК України до обвинувального акту долучено 

кримінальне провадження відносно ОСОБА_1, що заборонено згаданим положенням 

КПК України. Таким чином, обвинувальний акт відносно ОСОБА_1 не 

затверджений прокурором та до нього додані документи, надання яких суду 

заборонено. У зв'язку із встановленими в ході підготовчого судового засідання 

невідповідностями обвинувального акту та додатків до нього вимогам КПК 

України суд вважає за необхідне обвинувальний акт щодо ОСОБА_1 повернути 

прокурору» (справа № 734/2741/14-к). 
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9. Затвердження обвинувального акту неправомочною особою. Виявлено у 

2 випадках. Наприклад, у справі № 758/14249/16-к суд звернув увагу на таке: 

«Стаття 291 КПК України передбачає вимоги до обвинувального акту. Зокрема, у 

обвинувальному акті має бути вказано прізвище, ім'я, по батькові прокурора, а 

також даний обвинувальний акт має бути затверджений прокурором. Ці вимоги 

закону по даному кримінальному провадженню виконані не належним чином. 

Як убачається з обвинувального акту щодо ОСОБА_1 прокурором по даному 

кримінальному провадженю є Батрин Юрій Михайлович. Разом із тим, затвердив 

даний обвинувальний акт інший прокурор, зокрема, Батрин М.Ю. На цей недолік 

звернув увагу захисник і суд вважає, що це порушення є істотним, оскільки ставить 

під сумнів чи затверджений даний обвинуальний акт правомочним прокурором. На 

думку суду цей недолік має бути усунутий прокурором».  

10. В обвинувальному акті не зазначені ім’я і по-батькові слідчого та(або) 

прокурора, які складі і затвердили акт відповідно, або зазначені лише ініціали. 

Виявлено 14 таких випадків. Наприклад, в одному судовому рішенні зазначалося: 

«… відповідно до п. 4 ч. 2 ст .291 КПК України обвинувальний акт, серед інших 

відомостей, має містити такі відомості, як прізвище, ім'я, по батькові та займану 

посада слідчого, прокурора. Проте, в порушення вищезазначених норм закону, у 

даному обвинувальному акті не зазначені ім'я і по батькові слідчого, який склав 

обвинувальний акт, та прокурора, який затвердив цей акт. 

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК України, у разі невідповідності обвинувального 

акту вимогам КПК України, суд у підготовчому судовому засіданні повертає 

обвинувальний акт прокурору» (справа № 344/1375/13-к). 

11. Відсутність інших відомостей (окрім ПІБ), передбачених ч. 2 ст. 291 

КПК, або наявність відповідних помилкових відомостей. Ця підстава для 

повернення обвинувального акта прокуророві є найбільш поширеною, вона 

встановлена у 24 ухвалах суду. Наприклад, у справі № 344/14423/13-к зазначається: 

«… в обвинувальному акті в даному кримінальному провадженні відсутній запис 

про наявність чи відсутність розміру витрат на проведення експертиз, не 

зазначено за які саме злочини обвинувачений ОСОБА_1 був судимий, кількість його 
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судимостей. Крім того обвинувачений стверджує, що слідчий  обвинувальний акт 

йому не вручав, він не відмовлявся від його отримання і має бажання його 

отримати, слідчий відмовив йому у призначенні захисника; стверджує, що 

неодноразово писав скарги на дії слідчого, однак жодних дій не було вчинено. В свою 

чергу це унеможливлює здійснення судового провадження в цій справі». 

В іншому випадку суд повернув обвинувальний акт прокуророві через те, що в 

ньому не було викладено фактичні обставини кримінального правопорушення, а 

саме: «… місце вчинення кримінально караних дій і обставин, за яких обвинувачений 

заволодів згаданим майном ... Обвинуваченому інкриміновано заволодіння шляхом 

зловживання службовим становищем майном на суму 16674 грн. 45 коп., що дає 

підстави для висновку про наявність особи, якій вказаними діями заподіяно майнову 

шкоду, проте обвинувальний акт не тільки не містить відомостей про 

потерпілого, але й навіть інформації про те, кому належало зазначене майно» 

(справа № 336/7332/15-к). 

12. Неправильна правова кваліфікація вчиненого кримінального 

правопорушення або її відсутність. Було виявлено 5 таких випадків. Зокрема, в 

одному з них суд зазначив: «… Згідно п. 5 ч. 2 ст. 291 КПК України обвинувальний 

акт має містити виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які 

прокурор вважає встановленими, правову кваліфікацію кримінального 

правопорушення з посиланням на положення закону і статті (частини статті) 

закону України про кримінальну відповідальність та формулювання обвинувачення. 

Згідно розглядуваного обвинувального акту ОСОБА_1 незаконно придбав та 

зберігав психотропну речовину, обіг якої обмежений, метамфетамін, в той час, як 

правова кваліфікація розглядуваного кримінального правопорушення вказує на 

незаконне придбання та зберігання останнім саме наркотичних засобів. З огляду на 

викладене обвинувальний акт підлягає поверненню прокурору, оскільки вищевказані 

розбіжності унеможливлюють його розгляд по суті» (справа № 204/7561/16-к).  

13. Порушення права обвинуваченого на захист (не вручено 

обвинувального акта в перекладі на рідну мову підозрюваного). Встановлено 3 

такі випадки. Зокрема, як встановив суд під час підготовчого судового засідання, «… 
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ОСОБА_1 у достатній мірі не володіє українською мовою і його рідною мовою є 

російська мова. Про вказану обставину було відомо і прокурору Батрину Ю.М., який 

вручав ОСОБА_1 копію обвинувального акту. Зокрема, при врученні копії 

обвинувального акту ОСОБА_1 повідомляв прокурору, про те, що бажає отримати 

обвинувальний акт в перекладі на російську мову. Це прохання ОСОБА_1 

прокурором безпідставно було проігноровано. Суд звертає увагу на права 

підозрюваного (обвинуваченого), передбачені п. 18 ч. 3 ст. 42 КПК України, а саме, 

що підозрюваний (обвинувачений) має право отримувати копії процесуальних 

документів рідною мовою або іншою мовою, якою він володіє. 

Отже, на думку суду прокурор мав вручити ОСОБА_1 обвинувальний акт у 

перекладі на російську мову, чого зроблено не було» (справа № 758/14249/16-к) 

14. Повернення обвинувального акта прокурору відповідно до листа 

прокурора про його повернення. Виявлено 2 таких випадки. Наприклад, в ухвалі 

про повернення обвинувального акта прокуророві у справі № 613/36/15-к було 

зазначено:  «23 січня 2015 року до суду надійшов вищезазначений обвинувальний 

акт. 26 січня 2015 року справу прийнято до розгляду суддею Богодухівського 

районного суду Закопайло В. В. В цей же день від міжрайонного прокурора 

Валківського району Харківської області С. Шевцова, який затвердив обвинувальний 

акт, надійшов лист в якому ставиться питання про повернення обвинувального 

акту, в зв'язку з помилковим його направленням. Враховуючи, що справу не 

призначено до судового розгляду та прокурор просить повернути обвинувальний 

акт, вважаю, можливим його повернути міжрайонному прокурору Валківського 

району Харківської області без призначення його до підготовчого судового 

засідання». 

15. До обвинувального акта не долучено цивільний позов. Виявлено 2 

подібні випадки. В одному з них суд зазначив: «Вивченням обвинувального акту 

судом встановлено, що він не містить відомості про місце скоєння кримінального 

правопорушення, не вірно зазначено місце реєстрації потерпілого, який 

зареєстрований за адресою: м. Харків, вул. Міра, 102. Обвинувальний акт містить 

дані про те, що потерпілим заявлений цивільний позов, але цивільний позов до 
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обвинувального акту не долучений. 

Згідно п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має 

право прийняти рішення про повернення обвинувального акту, якщо він не 

відповідає вимогам цього Кодексу» (справа № 644/10279/15-к). 

16. Неможливість прочитати обвинувальний акт. Виявлено в одному 

випадку. Так, у судовому рішенні зазначено: «… обвинувальний акт за матеріалами 

кримінального провадження № 32015040230000011 відносно ОСОБА_2, 

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого.2 ст. 212 

КК України, який направлений до суду ще у березні 2016р., неможливо прочитати, 

тобто в порушення вимог ст. 291 КПК України обвинувальний акт не містить 

виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає 

встановленими. З огляду на вищенаведене, суд вважає необхідним повернути 

обвинувальний акт прокурору» (справа № 182/3130/16-к). 

ВИСНОВКИ 

1. Отже, з урахуванням проаналізованої судової практики, можна зазначити, 

що найчастішими підставами повернення обвинувального акта прокурору є, по-

перше, підстава № 11 щодо відсутності інших відомостей, окрім прізвища, ім’я, по-

батькові слідчого та прокурора, що складали та затверджували обвинувальний акт, 

які передбачені ч. 2 ст. 291 КПК, або наявність відповідних помилкових відомостей. 

При цьому важливо зазначити що дана підстава є узагальнюючою щодо численних 

вимог, передбачених вищевказаною статтею. Найбільш часто були відсутні 

відомості щодо анкетних даних обвинуваченого, в т.ч. місце проживання, виклад 

фактичних обставин кримінального правопорушення, а також обставини, які 

обтяжують чи пом’якшують покарання. При цьому деякі судді вважали, що в 

першому випадку прокурори навмисно не вносили дані відомості задля ускладнення 

захисту обвинуваченого, тобто вважали дані порушення злісними. Також важливо 

зазначити, що підстави № 7, 12 є різновидом  підстави № 8, але не увійшли в цей 

перелік через порівняну численність випадків таких порушень.  

Другою за частотою підставою є відсутність підпису прокурора або слідчого 

(підстава № 7), або їх двох одночасно. Судова практика розмежовує відсутність 
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підпису прокурора на обвинувальному акті та незатвердження прокурором даного 

документу (підстава № 8), ситуації якого також є достатньо поширеними. 

Близькими до вказаних є і ситуації затвердження обвинувального акту 

неправомочною особою (підстава № 9). Всі зазначені підстави стосуються 

допущених слідчим, прокурором помилок при оформленні обвинувального акта, які 

не дозволяють встановити їх волевиявлення, а обвинувальному акту – набути 

юридичної сили. 

Третьою найчастішою підставою є відсутність прізвища, ім’я, по-батькові або 

слідчого, або прокурора, або їх двох разом (підстава № 10). Показово, що в 

переважній кількості випадків це порушення наявне через те, що вищезазначені 

уповноважені особи вписують свої ініціали або лише прізвище. В тих випадках, 

коли дані відомості відсутні взагалі, прокурори часто наполягають на відсутності 

порушення через наявності підпису, проте п.4 ч.2 ст. 291 КПК ясно говорить про 

зворотне. Крім того, судді вважають що відсутність даних відомостей в сукупності з 

деякими іншими порушеннями, як, наприклад, те, що зміст обвинувального акту, 

який перебуває у проваджені суду та зміст обвинувального акту, який надано 

обвинуваченому та захиснику суттєво різняться, що унеможливлює призначити 

судовий розгляд , можуть ввести суддів в оману, прикриваючи обмін 

повноваженнями уповноважених посадових осіб.  

2. В зазначених рішеннях суду про повернення обвинувального акта суди 

майже ніколи не встановлюють конкретний строк, протягом якого необхідно 

усунути порушення. Тільки в 1 рішенні з проаналізованих нами суд вказав строк, 

протягом якого повинні бути усунуті недоліки87.  

У 10 % проаналізованих ухвал суд зазначив про усунення недоліків «протягом 

розумного строку»88. 

                                         
87 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53175869 
88  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66333927; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34109617; 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31290535; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41914146; 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40877245; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32047659; 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38923557; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38667262; 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34036154; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67929544 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53175869
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66333927
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34109617
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31290535
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41914146
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40877245
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32047659
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38923557
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38667262
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34036154
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67929544
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У зв’язку з цим виникає питання щодо забезпечення прав сторони захисту та 

потерпілого на дотримання розумного строку. Так, наприклад, у випадку зволікання 

з направленням обвинувального акта у підготовче провадження, відсутній механізм  

оскарження  порушення розумності строків під час усунення недоліків 

обвинувального акта та зволікання з його повторним направленням у підготовче 

провадження. Можна запропонувати можливість оскарження такого зволікання 

вищестоящому прокурору, або судді, який постановив ухвалу щодо повернення 

обвинувального акта. 

Окрім цього, слід звернути увагу на те, що обвинувальний акт може бути 

повернено безліч разів. КПК України не встановлює жодних наслідків такого 

неодноразового повернення а ні для кримінального провадження, а ні для 

прокурора! Можна запропонувати, що у разі повторного повернення 

обвинувального акта прокурору, при направленні його у підготовче 

провадження необхідно обов’язкове затвердження вищестоящим прокурором. 

3. З-поміж вказаних підстав повернення обвинувального акта, слід вказати на 

підставу № 12. Так, виникає питання, стосовно того, чи має право суд у 

підготовчому провадженні повернути обвинувальний акт, якщо кваліфікація 

кримінального правопорушення не відповідає викладеним фактичним обставинам. 

Так, практика свідчить про те, що суди повертають у такому випадку обвинувальний 

акт прокурору, мотивуючи це невідповідністю змісту обвинувального акта вимогам 

КПК України. Втім, на нашу думку думку, суд не має права повертати 

обвинувальний акт з цієї підстави у зв’язку із тим, що останній є 

процесуальним рішенням прокурора, яким він висуває обвинувачення. Змістом 

обвинувачення є виклад фактичних обставин, які прокурор вважає встановленими 

(подія, час, місце, спосіб та ін. згідно із ст. 91 КПК України) та кваліфікація 

кримінального правопорушення (тобто, межі обвинувачення). Таким чином, 

повернення обвинувального акта прокурору із вказівкою на зміну кваліфікації 

(навіть, якщо вона не відповідає фактичним обставинам),  є втручанням суду у 

формулювання висунутого обвинувачення стороною обвинувачення, що 

порушує засаду змагальності сторін. Доказування стороною обвинувачення 
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належної кваліфікації кримінального правопорушення і відповідно, її підтвердження 

має відбуватися виключно в судовому розгляді. 

4. Окрім перелічених, у науковій юридичній літературі вказується на випадки 

повернення обвинувального акта у зв’язку з не роз’ясненням підозрюваному права 

на розгляд кримінального провадження щодо нього судом присяжних та повернення 

обвинувального акта через проведення досудового розслідування неналежним 

суб’єктом (порушення правил підслідності). Втім, нами жодного випадку під час 

узагальнення не встановлено. 
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ДОДАТОК В 

 

Узагальнення судової практики 

щодо заявлення клопотань про визнання доказів недопустимими у 

підготовчому провадженні 

 

В процесі дисертаційного дослідження постало питання про можливість 

визнання доказів недопустимими у підготовчому провадженні (пункт 2.2.3 

«Заключний етап підготовчого провадження» підрозділу 2.2 дисертації). Задля його 

емпіричного дослідження було здійснено пошук і аналіз ухвал суду, постановлених 

у підготовчому провадженні, з питань визнання доказів недопустимими. Всього 

було виявлено та проаналізовано понад 60 таких ухвал, що свідчить про відносну 

поширеність практики розгляду судом у підготовчому провадженні питань про 

визнання доказів, зібраних під час досудового розслідування, недопустимими.  

На підставі узагальнення судової практики щодо вирішення клопотань про 

визнання доказів недопустимими у підготовчому провадженні можна зробити 

наступні висновки: 

1. Переважна більшість ухвал суду, у яких підіймалося питання про визнання 

доказів недопустимими, були постановлені за наслідками розгляду клопотань 

сторони захисту про визнання недопустимими доказів, отриманих під час 

досудового розслідування. 

2. В деяких випадках поряд із проханням про визнання доказів 

недопустимими, клопотання сторони захисту одночасно містить й інші вимоги, 

зокрема: 

А) найчастіше – про повернення обвинувального акта прокурору (у зв’язку 

з тим, що докази, які покладено в його основу є недопустимими)90. Наприклад: 

«….Захисник обвинуваченого заявила клопотання про повернення обвинувального 

акту прокурору, оскільки вважає, що слідством недопустимими доказами 

                                         
90 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58247833; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53956697; 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66245655; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53216308 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58247833
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53956697
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66245655
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53216308
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підтверджується вартість викраденого», з приводу чого суд зазначив, що 

«...Порушення процесуального порядку збирання доказів, обмеження у праві надання 

правової допомоги не віднесено до підстав повернення обвинувального акту». 

Б) про виключення частини обвинувачення з пред’явленого в 

обвинувальному акті обвинувачення. Наприклад, в одній з ухвал йшла мова про 

те, що: «…обвинувачений ОСОБА_2 заявив клопотання про визнання деяких доказів 

неналежними та недопустимими та про виключення з пред’явленого обвинувачення 

частини обвинувачення»91. 

В) про закриття кримінального провадження. Наприклад, згідно із однією з 

ухвал, «…В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 звернувся до 

суду з письмовим клопотанням про закриття кримінального провадження відносно 

нього … у зв'язку з порушеннями, допущеними під час досудового розслідування та 

порушенням права на захист, визнавши зібрані докази і проведені процесуальні дії 

незаконними»92. 

Г) скаргу на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора в порядку 

ст. 303 КПК України93.  

Д) трапляються й досить оригінальні вимоги, наприклад однією з ухвал було 

встановлено, що «захисник обвинуваченого адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду з 

клопотанням про визнання обвинувального акту по вказаному кримінальному 

провадженню недопустимим доказом»94. 

3. У переважній більшості випадків суд у підготовчому провадженні приймає 

рішення про відмову у задоволенні клопотань про визнання доказів 

недопустимими95. 

                                         
91 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36879381 
92 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71265444 
93 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65201575 
94 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74545273 
95http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58747788; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63484552; 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65014833; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40902046; 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74496979; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75343247; 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57520400; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65015426; 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71750817; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36879381; 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53479746; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58747788; 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63484552; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65014833; 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40902046; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74496979; 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75343247; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57520400; 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36879381
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71265444
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65201575
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74545273
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58747788
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63484552
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65014833
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40902046
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74496979
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75343247
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57520400
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65015426
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71750817
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36879381
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53479746
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58747788
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63484552
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65014833
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40902046
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74496979
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75343247
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57520400


 

 

270 

У поодиноких випадках рішення суду на наслідками розгляду клопотання 

містить формулювання «залишити без задоволення»96. 

4. Рішення про відмову у задоволенні клопотання про визнання доказів 

недопустимими суди здебільшого (70%) приймають у формі ухвали про 

призначення судового розгляду97. 

У 30% випадків таке рішення приймається у формі окремої ухвали98. 

5. В деяких випадках суд «відкладає» вирішення питання щодо 

недопустимості доказів до судового розгляду. В такому разі у резолютивній 

частині ухвали одночасно викладається рішення про відмову в задоволенні 

клопотання та дослідження спірного доказу на предмет його допустимості під час 

судового розгляду. Наприклад: «…У задоволенні клопотання адвоката Медвідя 

Олега Петровича про визнання очевидно недопустимим доказом протоколу 

проведення обшуку від 25.04.2017 року в АДРЕСА_1, за місцем проживання 

ОСОБА_4 (том 1 матеріалів кримінального провадження, а.с. 36-40), - відмовити. 

Дослідити доказ сторони обвинувачення – протокол проведення обшуку від 

25.04.2017 року в АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_4 (том 1 матеріалів 

кримінального провадження, а.с. 36-40) - в ході судового розгляду»99. 

В певних випадках суд прямо не відмовляє у задоволенні скарги на дії 

слідчого та визнанні доказів недопустимими, а приймає рішення про прийняття 

скарги для вирішення її в судовому розгляді. Таке рішення в одній з ухвал було 

мотивоване наступним чином: «Порушені у скарзі питання щодо неправомірності 

дій слідчого та визнання доказів недопустимими тісно пов'язані з наданням судом 

оцінки правомірності процесуальних дій слідчого, вчинених під час досудового 

                                                                                                                                               
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65015426; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71750817; 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36879381; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53479746  
96 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58197120 
97 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58747788; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63484552; 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65014833; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40902046; 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74496979; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75343247; 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57520400; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65015426; 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71750817; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36879381; 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53479746 
98 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66100500; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/48467775; 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74545273; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/48776184; 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73670817; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65523865 
99 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73670828#; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73670817 
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розслідування, яку можливо дати лише дослідивши докази по справі. При цьому, 

надання суду під час підготовчого судового засідання доказів у справі або 

витребування судом таких доказів, а також їх подальша оцінка на цій стадії 

процесу діючим кримінально-процесуальним законодавством не передбачена і може 

свідчити про упередженість суду. За інших обставин суд позбавлений можливості 

на стадії підготовчого судового засідання вирішити скарги по суті. Таким чином, 

суд приймає скарги захисника про визнання бездіяльності слідчого незаконною, 

визнання доказів недопустимими, залучає їх до матеріалів кримінального 

провадження з метою подальшої перевірки їх доводів під час судового розгляду»100.  

5. Водночас, трапляються випадки, коли суд розглядає клопотання про 

визнання доказів недопустимими.  

А) досліджує доказ під час підготовчого судового засідання з точки зору 

його очевидної недопустимості. Наприклад, в одній із ухвал суду, постановлених 

під час підготовчого судового засідання, констатується, що: «…під час дослідження 

висновку експерта № 222 від 11.09.2015 судово-криміналістичної експертизи судом 

не встановлено очевидної недопустимості доказів, що містяться у ньому»101. В 

іншому випадку у своєму рішенні суд зазначає, що: «…Судом не встановлено 

очевидної недопустимості доказу під час судового розгляду. А тому підстав для 

визнання його недопустимим в суда не має», проте одночасно вказує на те, що: 

«…Очевидної недопустимості цих доказів на цій стадії судового провадження без 

дослідження їх із взаємозв'язку з іншими доказами суд не вбачає й уважає 

передчасним вирішувати питання про їх недопустимість»102. 

Б) вирішує питання про недопустимість доказу під час розгляду скарги в 

порядку ст. 303 КПК України. Наприклад, в ухвалі, прийнятій за скаргою на дії 

слідчого, суд зазначив: «…Враховуючи, той факт, що на даний час суд не встановив 

очевидної недопустимості під час складання зазначених захисником як доказів 

протоколів, суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення 

                                         
100 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58262729 
101 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66254152 
102 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47494706 
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скарги захисника. В задоволенні скарги захисника ОСОБА_2 на незаконні дії 

слідчого – відмовити»103. 

Висновки. Питання про визнання доказів недопустимими досить часто 

підіймається у підготовчому судовому провадженні. Як правило, це здійснюється за 

ініціативою сторони захисту на підставі заявлених нею клопотань про визнання 

доказів недопустимими або скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, 

прокурора. Практика розгляду подібних клопотань є негативною: у більшості 

випадків суди приймають рішення про відмову у їх задоволенні, посилаючись на 

неможливість дослідження доказів у підготовчому провадженні. В тих поодиноких 

випадках, коли суди все ж досліджують докази на предмет їх допустимості, вони 

виходять із презумпції їх допустимості, фактично зважаючи на неможливість 

встановити недопустимість доказу у підготовчому провадженні.  

                                         
103 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65661564 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65661564
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ДОДАТОК Г 

 

Узагальнення судової практики 

щодо повернення кримінального провадження  

на стадію підготовчого провадження 

 

В процесі роботи над дисертацією постало питання про можливість 

повернення кримінального провадження зі стадії судового розгляду у стадію 

підготовчого провадження. Задля його емпіричного дослідження було здійснено 

пошук і аналіз ухвал суду, постановлених у підготовчому провадженні, з питань 

повернення справи у підготовче провадження. З вивченого масиву понад 200 ухвал 

суду було виявлено понад 10 ухвал про повернення справи у підготовче 

провадження, що свідчить про визнання судовою практикою можливості 

повернення справи у підготовче провадження і проведення повторного підготовчого 

судового засідання.  

На підставі узагальнення судової практики щодо повернення кримінального 

провадження на стадію підготовчого провадження можна зробити наступні 

висновки: 

1. Суб'єкти заявлення клопотань про повернення кримінального 

провадження на стадію підготовчого провадження. Приводом для ухвалення 

рішення про повернення кримінального провадження на стадію підготовчого 

провадження є переважно клопотання сторони захисту (найчастіше – захисника, 

рідше – обвинуваченого). Поряд з цим, в окремих випадках таке рішення 

приймається за клопотаннями інших учасників процесу, наприклад, потерпілого 

(його представника), а також прокурора. 

Прикладом ініціювання розгляду судом цього питання представником 

потерпілого є справа № 466/3205/17, у якій в судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 

звернувся до суду з клопотанням про повернення розгляду справи на стадію 

підготовчого судового засідання з тих підстав, що його довіритель ОСОБА_6 була 

залучена до участі в справі як потерпіла лише на стадії судового розгляду, а відтак 
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була позбавлена права висловлювати свою думку щодо питань, які підлягають 

вирішенню в ході підготовчого судового засідання104. В іншому випадку потерпілий 

по кримінальному провадженню в судовому засіданні заявив клопотання про 

повернення обвинувального акту прокурору на доопрацювання оскільки в 

обвинувальному акті зазначене не все майно, яке було у нього викрадене105.  

Прикладом звернення до суду з відповідним клопотанням з боку прокурора є 

справа № 235/4975/16-к, у якій прокурором заявлено клопотання про повернення на 

стадію підготовчого судового засідання з метою відновлення порушеного права на 

захист обвинуваченого ОСОБА_1, з урахуванням позиції захисту106. В іншому 

випадку під час судового засідання прокурором було заявлено клопотання про 

повернення до підготовчого судового засідання, у зв'язку з виявленням недоліків в 

обвинувальному акті та в реєстрі матеріалів досудового розслідування107. У справі 

№ 235/3678/17 в судовому засіданні прокурор заявив клопотання про повернення 

обвинувального акту прокурору для усунення недоліків108 

Однак, загалом, звернення з відповідними клопотаннями з боку сторони 

обвинувачення або потерпілого є нетиповим, оскільки ухвалення судом 

відповідного рішення веде до затягування судового провадження, в чому більш 

зацікавлена сторона захисту. Крім того, як буде з’ясовано далі, підставами для 

повернення справи у підготовче провадження здебільшого є допущені на стадіях 

досудового розслідування або підготовчого провадження порушення закону, 

відповідальність за які несе в тому числі прокурор, тому його звернення з 

відповідним клопотанням фактично означає визнання власних помилок на більш 

ранніх стадіях процесу. 

2. Момент заявлення клопотань про повернення кримінального 

провадження на стадію підготовчого провадження. Зазвичай клопотання про 

повернення кримінального провадження на стадію підготовчого провадження 

заявляються зацікавленими учасниками кримінального провадження у судовому 

                                         
104 http://reyestr.court.gov.ua/Review/67001453 
105 http://reyestr.court.gov.ua/Review/68496743 
106 http://reyestr.court.gov.ua/Review/64881589  
107 http://reyestr.court.gov.ua/Review/43222409  
108 http://reyestr.court.gov.ua/Review/69146247  
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засіданні на стадії судового розгляду. Як правило, у відповідних ухвалах суд не 

конкретизує цей момент, вказуючи на заявлення клопотань «у судовому засіданні». 

З тексту деяких ухвал, порівнюючи дати призначення кримінального провадження 

до судового розгляду та заявлення клопотань можна зробити висновок, що останні 

були заявлені вже у першому судовому засіданні у справі. 

Водночас, зустрічаються випадки, коли відповідні вимоги заявляються на 

більш пізніх етапах судового розгляду, зокрема у судових дебатах. Так у справі № 

235/3306/15-к «…Захисником ОСОБА_1 під час судових дебатів зроблено заяву 

щодо порушення його підзахисного права на захист, що полягала, зокрема, в 

невиконанні прокурором та судом норм ст. 384 КПК України, оскільки до 

обвинувального акту не долучене письмове роз`яснення прокурора обвинуваченим 

про можливість розгляду справи судом присяжних, а також належним чином не 

роз`яснена зазначена норма і судом. Вислухавши думку прокурора, обвинувачених, 

захисників, колегія суддів приходить до висновку про необхідність повернення до 

стадії підготовчого судового засідання з наступних підстав…»109. Показово, що в 

цьому випадку приводом для прийняття судом рішення про повернення 

кримінального провадження на стадію підготовчого провадження виступило не 

клопотання сторони захисту, а заява захисника. 

3. Підстави заявлення клопотань про повернення кримінального 

провадження на стадію підготовчого провадження. Узагальнення показує, що 

підставою для повернення кримінального провадження на стадію підготовчого 

провадження переважно виступають порушення, допущені на цій стадії, що 

унеможливлюють судовий розгляд кримінального провадження. Наприклад, це 

проведення підготовчого судового засідання без участі захисника110, відсутність 

потерпілого у підготовчому судовому засіданні111, нез՚ясування у підготовчому 

провадженні всіх питань, які підлягають вирішенню у ньому (зокрема, про 

проведення судового засідання у відкритому чи закритому розгляді тощо112), 

                                         
109 http://reyestr.court.gov.ua/Review/59099823   
110 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74695818;  http://reyestr.court.gov.ua/Review/64881589  
111 http://reyestr.court.gov.ua/Review/67001453 
112 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47257857 
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невиконання у підготовчому провадження вимог ст. 384 КПК України щодо 

роз`яснення права обвинуваченого на суд присяжних113, зміна головуючого судді114 

тощо.  

При цьому найбільш поширеною підставою для заявлення відповідних 

клопотань є невідповідність обвинувального акту вимогам КПК України115. В 

такому разі вимоги про повернення кримінального провадження на стадію 

підготовчого провадження передбачають прийняття у ній рішення про повернення 

обвинувального акта прокуророві. В окремих випадках за наслідками задоволення 

відповідних клопотань суди у підготовчому провадженні приймали рішення про 

повернення обвинувального акта прокурору116. 

4. Результати розгляду клопотань про повернення кримінального 

провадження на стадію підготовчого провадження. Узагальнення засвідчує, що 

судова практика розгляду клопотань про повернення кримінального провадження на 

стадію підготовчого провадження не є одноманітною. В одних випадках суди 

задовольняють зазначені клопотання, а в інших – відмовляють у їх задоволенні. 

Так, аналіз судових рішень про призначення повторного підготовчого 

провадження показує, що лише в певній частині із них наявне визнання судами тієї 

обставини, що можливість повернення кримінального провадження у стадію 

підготовчого провадження чинним КПК України не передбачена, і намагання 

обґрунтувати таке рішення. При цьому суди переважно посилаються на можливість 

виправлення певних порушень лише на стадії підготовчого провадження. 

Зокрема, в одному із таких випадків суд мотивують своє рішення тим, що 

«…за змістом ч.2 ст.369, ст.370 КПК України, суд має повноваження своєю ухвалою 

вирішити будь-яке питання щодо руху судового провадження, з дотриманням вимог 

щодо нього, передбачених цим Кодексом. Оскільки, згідно вимог КПК України, 

                                         
113 http://reyestr.court.gov.ua/Review/59099823 
114 http://reyestr.court.gov.ua/Review/65404170; http://reyestr.court.gov.ua/Review/53542210  
115 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71970395; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47257857; 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/69146247; http://reyestr.court.gov.ua/Review/53755500; 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52783247;  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62196633;  

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71174225; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73498138; 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73019348  
116 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73301384 
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перевірка відповідності обвинувального акту вимогам цього Кодексу можлива 

виключно у підготовчому судовому засіданні, суд вважає за необхідне і можливе у 

даному судовому провадженні призначити повторне підготовче провадження та, 

відповідно, підготовче судове засідання»117.  

В іншому випадку суд зазначив, що «хоча діючим КПК України не 

передбачена така процесуальна дія як повернення до стадії підготовчого судового 

засідання, така вимога повністю відповідає ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, де, зокрема зазначено, що Кожен має право на 

справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку 

незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо 

його прав та обов'язків»118. 

У справі № 235/4975/16-к суд вказав, що наявне порушення «…не може бути 

усунуте під час судового розгляду, оскільки навіть за умови належного роз'яснення 

судом обвинуваченому його прав та обовязків, порушені права не будуть відновлені, 

а тому клопотання прокурора підлягає задоволенню, а повернення на стадію 

підготовчого засідання є доцільним. … Згідно ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, 

коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання 

кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального 

провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу. З метою 

додержання передбачених п.п. 13, 14, 21 ч. 1ст. 7 КПК України загальних засад 

кримінального провадження, а саме: забезпечення права обвинуваченого на захист, 

суд вважає необхідним повернутися до стадії підготовчого судового засідання за 

участю захисника»119. 

Однак подібні розгорнуті обґрунтування слід розглядати скоріше як виняток, 

оскільки у більшості ухвал суду, якими оформлювалося рішення про повернення на 

стадію підготовчого провадження, було взагалі відсутнє мотивування відповідного 

рішення або воно зводилося до констатації необхідності виправлення встановлених 

порушень на стадії підготовчого провадження. 

                                         
117 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71970395  
118 http://reyestr.court.gov.ua/Review/67001453  
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Практика відмови у задоволенні відповідних клопотань є більш поширеною. 

Обґрунтування таких рішень переважно зводяться до одного: що повернення 

кримінального провадження на стадію підготовчого провадження положеннями 

КПК України не передбачено120. В якості додаткових аргументів суди іноді вказують 

на те, що відповідний учасник кримінального провадження не заявляв ті чи інші 

вимоги на стадії підготовчого провадження121, у зв’язку із чим його результати 

перегляду не підлягають.  

Також варто звернути увагу на те, що у таких ситуаціях в одних випадках суди 

приймають рішення про відмову у задоволенні клопотання (більшість випадків), а в 

інших – про залишення клопотання без розгляду як такого, що не передбачене 

нормами КПК України122.  

Висновки. На стадії судового розгляду трапляються випадки заявлення вимог 

про повернення кримінального провадження на стадію підготовчого провадження. 

Судова практика їх розгляду та задоволення не є одноманітною. Така ситуація 

зумовлена відсутністю нормативного врегулювання питання про можливість 

проведення повторного підготовчого провадження. З огляду на це, пропонуємо 

регламентувати цю ситуацію в КПК України та встановити, в яких випадках 

допускається повернення кримінального провадження на стадію підготовчого 

провадження та призначення повторного підготовчого судового засідання.   

                                         
120 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70979138; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71174225;  

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52783247; http://reyestr.court.gov.ua/Review/53755500; 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/68496743; http://reyestr.court.gov.ua/Review/53542210.  
121 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52783247;  http://reyestr.court.gov.ua/Review/68496743  
122 http://reyestr.court.gov.ua/Review/53755500  
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