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АНОТАЦІЯ 

      Тахтаров М.П. Прокурор у підготовчому судовому провадженні. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

       Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність». – Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, 

Харків, 2019. 

Вибір теми дослідження обумовлено її актуальністю для науки 

кримінального процесу та правозастосовної практики. Відповідно до 

Конституції України прокурор здійснює функцію підтримання публічного 

обвинувачення в суді (п. 1 ч. 1 ст. 131-1). Від діяльності публічного 

обвинувача залежить ефективність системи кримінальної юстиції, 

забезпечення доступу особи до правосуддя, подальший рух кримінального 

провадження  з метою вирішення його завдань, зазначених у ст. 2 КПК. 

Актуальність проблеми участі прокурора в підготовчому судовому 

провадженні обумовлена також істотною зміною правового регулювання 

порядку здійснення провадження на даному етапі у зв’язку з прийняттям 

КПК 2012 р., диференціацією його процесуальної форми, що безпосередньо 

впливає на завдання прокурора та особливості його повноважень 

        В роботі комплексно досліджено проблему участі прокурора в 

підготовчому судовому провадженні. З’ясовано завдання прокурора на 

даному етапі кримінального провадження, охарактеризовано його 

повноваження в загальному та диференційованих порядках підготовчого 

провадження, виявлено пов’язані з цим проблеми нормативного регулювання 

його процесуальної діяльності та запропоновано шляхи їх подолання. 

При дослідженні теоретико-правових основ участі прокурора в 

підготовчому судовому провадженні обґрунтовано, що диференціація 

процесуальної форми підготовчого провадження обумовлює особливості 

правового статусу його учасників, зокрема, прокурора як суб’єкта сторони 



 

 

2 

обвинувачення, який ініціює судове провадження шляхом скерування до 

суду підсумкового процесуального рішення, що ухвалено в результаті 

проведеного досудового розслідування.  

Відзначено, що в структурі цілеспрямованості процесуальної 

діяльності учасників кримінального провадження на етапі підготовчого 

судового провадження завдання прокурора полягають у сприянні 

врегулюванню кримінально-правового конфлікту до судового розгляду 

шляхом ухвалення судом вироку на підставі затвердженої угоди про 

примирення або визнання винуватості,  постановлення ухвали про закриття 

кримінального провадження зі звільненням особи від кримінальної 

відповідальності чи сприянні подальшому руху кримінального провадження 

у розумні строки і вирішення кримінально-правового конфлікту під час 

судового розгляду. 

Доведено, що зміна конституційно-правового регулювання засад 

судочинства в результаті конституційно-правової реформи потребує істотної 

зміни кримінального процесуального законодавства України в частині 

регулювання порядку оскарження під час досудового розслідування рішень 

слідчого судді та забезпечення їх апеляційного перегляду. 

Аргументовано висновок про обов’язкову участь прокурора в 

підготовчому судовому провадженні, в тому числі й у провадженні на 

підставі угод (за винятком випадків, коли кримінальне провадження 

здійснюється у формі спрощеного провадження щодо кримінальних 

проступків). 

В роботі досліджується стан дотримання принципу незмінюваності 

прокурора. З’ясовується його значення, яке  є полі аспектним і включає 

наступні компоненти: - незмінюваність прокурора забезпечує участь в 

судовому провадженні у першій інстанції публічного обвинувача, який 

детально обізнаний щодо обставин кримінального правопорушення та 

доказів, зібраних під час досудового розслідування; участь в суді першої 

інстанції публічного обвинувача, який безпосередньо здійснював 
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керівництво досудовим розслідуванням, забезпечує реалізацію процесуально-

посадової активності публічного обвинувача, його відповідальність за 

ефективність системи кримінальної юстиції; цей принцип забезпечує 

цілісність предмету відання прокурора. 

При дослідженні проблем участі прокурора в підготовчому судовому 

провадженні відзначається, що серед чинників, які безпосередньо впливають 

на ефективність його процесуальної діяльності, особливе значення набуває 

його підготовка до судового засідання, що включає низку аспектів, як то: 

систематизацію матеріалів досудового розслідування, підготовку та 

складання клопотань тощо. Зокрема, під час підготовки до підготовчого 

судового засідання прокурор складає вмотивоване письмове клопотання про 

продовження запобіжного заходу, якщо він вважає, що для цього є достатні 

підстави. Звертається увага на істотні недоліки нормативного регулювання 

порядку обрання, зміни чи продовження строку дії запобіжних заходів на 

даному етапі кримінального провадження. 

В роботі піддається критичній оцінці практика відновлення досудового 

розслідування після повернення обвинувального акта прокурору, надання 

судом вказівок стосовно проведення конкретних слідчих (розшукових) дій 

або виконання інших процесуальних рішень. Відзначається, що крім 

повернення обвинувального акта, будь-якої іншої ініціативної діяльності 

суду в питанні проведення слідчих дій закон не передбачив, що видається 

концептуальною позицією законодавця, який відмовився від інституту 

додаткового розслідування як такого, що не відповідає концепції сучасного 

кримінального процесу публічно-позовного типу. 

Констатується недоцільність надання суду повноважень щодо визнання 

доказів недопустимими на стадії підготовчого провадження, оскільки це 

суперечить логіко-функціональній побудові сучасного кримінального 

процесу, заважає вирішенню завдань підготовчого провадження та потребує 

істотної зміни його процесуальної форми, яка не є виправданою потребами 

правозастосовної практики. У той же час визнається, що відсутність 
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можливостей дослідження доказів у підготовчому провадженні в окремих 

випадках стає проблемою, що ускладнює вирішення завдань цієї стадії. 

Зокрема, це стосується розгляду угод та клопотання прокурора про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

Окрема частина роботи присвячена дослідженню проблем участі 

прокурора в диференційованому порядку підготовчого судового 

провадження, а саме – в кримінальному провадженні на підставі угод, при 

розгляді клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності, а також в суді присяжних. 

Відзначається, що завдання прокурора в підготовчому судовому 

провадженні на підставі угод полягає у сприянні вирішенню судом 

кримінально-правового конфлікту, доведенні наявності належних 

матеріально-правових та процесуальних підстав для прийняття судового 

рішення. Обстоюється висновок про те, що участь прокурора в підготовчому 

судовому провадженні на підставі угод має бути обов’язковою. Ця вимога 

стосується також і кримінальних проваджень на підставі угоди про 

примирення, в яких прокурор не є стороною угоди, проте він затверджує 

обвинувальний акт та має право апеляційного оскарження вироку суду, що 

зумовлює необхідність його участі в підготовчому судовому засіданні. 

Передбачені законом процесуальні засоби перевірки судом у підготовчому 

провадженні відповідності угоди вимогам закону визнано недостатніми, з 

огляду на що підтримується висловлена в науці позиція щодо доцільності 

надання суду повноважень щодо проведення допиту обвинуваченого, 

потерпілого, дослідження документів тощо. Звертається увага на відсутність 

в КПК порядку продовження досудового розслідування у випадку відмови 

суду в затвердженні угоди та направлення обвинувального акта прокурору.  

При дослідженні процесуального порядку та специфіки повноважень 

прокурора в підготовчому провадженні при зверненні його до суду з 

клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності 

зазначається, що  обґрунтування вказаного клопотання має комплексний 
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характер і включає дві компоненти – докази, які підтверджують факт 

вчинення особою кримінального правопорушення, а також обставини, які 

свідчать, що особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності та 

наявна відповідна правова підстава. Оцінка судом обґрунтованості 

клопотання прокурора передбачає необхідність дослідження доказів, що для 

процесуальної форми підготовчого провадження є непритаманним. В роботі 

аналізуються наукові позиції з питання удосконалення порядку розгляду 

вказаного клопотання прокурора та обстоюється висновок про доцільність 

розширення повноважень суду з метою здійснення оцінки обґрунтованості 

клопотання прокурора та недоцільності перенесення вирішення даного 

питання в наступну стадію судового провадження – судовий розгляд (як це 

пропонується в науковій літературі).  

За результатами дослідження автором сформульовані пропозиції, 

спрямовані на удосконалення чинного КПК України в частині регулювання 

діяльності прокурора у підготовчому судовому провадженні. 

Ключові слова: прокурор; підготовче судове провадження; підготовче 

засідання; публічне обвинувачення; завдання прокурора; повноваження 

прокурора. 

 

SUMMARY 

Tahtarov M.P.  Prosecutor in the Preparatory Court proceedings. – A 

qualification scientific work as a manuscript. 

Thesis for the Candidate’s degree of Legal Sciences in the specialty 12.00.09 

“Criminal process and criminalistics; judicial expertise; operational search”. – 

National University of  Law named after Yaroslav the Wise, Ministry of Education 

and Science of Ukraine, Kharkiv, 2019. 

The choice of the research topic is determined by its relevance to the science 

of criminal procedure and law enforcement. In accordance with the Constitution of 

Ukraine, the Prosecutor performs the function of maintaining public prosecution in 

the Court (paragraph 1 chapter 1 page 131-1). The effectiveness of the criminal 
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justice system, ensuring access to justice, the further movement of criminal 

proceedings in order to solve its tasks specified in the article 2 of the Criminal 

Procedure Code depends on the activities of the public Prosecutor. The urgency of 

the problem of Prosecutor’s participation in the preparatory proceedings is also due 

to a significant change in the legal regulation of the procedure at this stage in 

connection with the adoption of the Criminal Procedure Code in 2012, the 

differentiation of its procedural form which directly affects the Prosecutor’s tasks 

and the features of his powers. 

The scientific work comprehensively investigated the problem of the 

Prosecutor’s participation in the preparatory proceedings. During the investigation 

it was found the Prosecutor’s task at this stage of criminal proceedings, 

characterized his powers in the general and differentiated orders of preparatory 

proceedings, revealed the problems of normative regulation of its procedural 

activity connected with it and offered the ways of their overcoming. 

In the study of the theoretical and legal basis of the Prosecutor’s 

participation in the preparatory proceedings, it is proved that the differentiation of 

the procedural form of the preparatory proceedings determines the peculiarities of 

the legal status of its participants, in particular, the Prosecutor as the subject of the 

prosecution, who initiates the judicial proceedings by sending to the Court the final 

procedural decision which was made as a result of the pre-trial investigation.  

It is noted that in the structure of the purposefulness of the procedural 

activity of the participants of criminal proceedings at the stage of the preparatory 

judicial proceedings, the tasks of the Prosecutor are to promote the settlement of 

the criminal – legal conflict of the pre-trial proceedings by adopting a court 

sentence on the basis of the approved agreement on reconciliation or making a 

decision on the closure of criminal proceedings with the release of a person from 

criminal liability or to facilitate the further movement of criminal proceedings 

within a reasonable time and the resolution of the criminal law conflict during the 

trial. 
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It is proved that the change of the constitutional and legal regulation of the 

bases of legal proceedings as a result of the constitutional and legal reform requires 

a significant change in the criminal procedural legislation of Ukraine in terms of 

regulation of the order of appeal the pre-trial investigation of the decisions of the 

investigating judge and ensuring their appeal review.  

It is reasoned the conclusion about the mandatory participation of the 

Prosecutor in the preparatory proceedings, including the proceedings on the basis 

of agreements (except the cases where the criminal proceedings are carried out in 

the form of simplified proceedings for criminal offenses). 

The scientific work examines the state of compliance with the principal of 

the Prosecutor’s irremovability, its significance which an aspect field is clarified 

and includes the following components: 

- irremovability ensures the participation of the Prosecutor in the trial in the 

first instance of the public Prosecutor who is aware in detail of the circumstances 

of the criminal offense and the evidence collected during the pre-trial investigation, 

participation in the Court of first instance of the public Prosecutor who directly 

supervised the pre-trial investigation, ensures the implementation of the procedural 

and official activity of the public Prosecutor, his responsibility for the effectiveness 

of the criminal justice system, this principle ensures the integrity of the subject 

matter of the Prosecutor.  

Studying the problems of the Prosecutor’s participation in the preparatory 

proceedings it is noted that among the factors that directly affect the effectiveness 

of his procedural activities of particular importance is his preparation of the pre-

trial session which includes a number of aspects such as: the systematization of the 

pre-trial investigation materials, training and preparation of petitions and so on. 

In particular, during the preparation for the preparatory court session, the 

Prosecutor should make a reasoned written request for the extension of the 

preventive measure, if he believes that there are sufficient grounds for it. A special 

attention is drawn to significant deficiencies in the legal regulation of the 
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procedure of the election, changes in measures to extend the term of preventive 

measures at this stage of criminal proceedings. 

The scientific work critically assesses the practice of restoring pre-trial 

investigation after the return of the indictment to the Prosecutor, the provision of 

instructions by the court to conduct investigative actions or the implementation of 

other procedural decisions. It is noted that in addition to the return of the 

indictment, any other initiative of the Court in the issue of investigative actions, 

the law did not provide that it is issued by the conceptual position of the legislation 

which refused the institution of additional investigation as such which does not 

correspond to the concept of the modern criminal process of public. 

It is stated that it is inappropriate to give the court the authority to recognize 

the evidence inadmissible at the stage of preparatory proceedings, as it contradicts 

the logical and functional construction of the modern criminal process, prevents 

the solution of the problems of preparatory proceedings and requires a significant 

change in its procedural form which is not justified by the needs of law 

enforcement practice. At the same time, it is recognized that the lack of capacity to 

examine evidence in the preparatory proceedings in some cases becomes a problem 

which makes it difficult to solve the problems of this stage. In particular, it 

concerns the consideration of the transactions and the Prosecutor’s application for 

the person’s release from criminal liability. 

A separate part of this scientific work is devoted to the studying of the 

problems of Prosecutor’s participation in a differentiated order of preparatory 

judicial proceedings, namely, in criminal proceedings on the basis of agreements 

when considering the Prosecutor’s position for a person’s release criminal 

proceedings liability as well as in a jury trial. 

It is noticed that the Prosecutor’s task in the preparatory proceedings on the 

basis of agreements is to facilitate the resolution of the criminal law conflict by the 

Court, to prove the existence of appropriate substantive and procedural grounds for 

the adoption of a judicial decision. It is argued the Prosecutor’s participation in the 

preparatory proceedings on the basis of agreements should be mandatory. This 
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requirement also applies to criminal proceedings on the basis of a reconciliation in 

which the Prosecutor is not a part to the agreement, but he approves the indictment 

and has the right of Appeal against the verdict of the Court, which necessitates his 

participation in the preparatory court session. The procedural means provided by 

the law for verification by the court in the preparatory proceedings of compliance 

of the transaction with the requirements of the law are found to be insufficient and 

the position expressed in science on the appropriateness of granting the court the 

authority to interrogate the accused, the victim, the study of documents and the like 

is supported. A special attention is drawn to the absence in the Criminal Procedure 

Code the procedure for the continuation of pre-trial investigation in case of refusal 

of the Court to approve the agreement and send the indictment to the Prosecutor. 

While studying the procedural order and specifics of the Prosecutor’s 

powers in preparatory proceedings at its Appeal to the Court with the petition for 

the person’s release from criminal liability it is noted that the justification of the 

specified petition has complex character and includes two components – the proofs 

confirming the fact of Commission by the person of a criminal offense and also the 

circumstances testifying that the person is a subject to release from criminal 

liability and there is the corresponding legal basis. The Court’s assessment of the 

reasonableness of the Prosecutor’s application provides the necessity to examine 

the evidence which is unusual for the procedural form of the preparatory 

proceedings. 

In this scientific work analyzes the scientific positions on the improvement 

of the order of consideration of the said Prosecutor’s petition and defends the 

conclusion on the expediency of expanding the powers of the Court in order to 

assess the validity of the Prosecutor’s and the inexpediency of postponing the 

decision of this issue and the next stage of judicial proceedings – the trial (as it 

proposed in the scientific literature). 

According to the results of this scientific research, the author formulated 

proposals aimed at improving the current part of the Prosecutor’s regulation in the 

preparatory court proceedings. 
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Key words: Prosecutor, preparatory court proceedings, preparatory court 

session, public prosecution, Prosecutor’s tasks, Prosecutor’s powers.    
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Відповідно до Конституції 

України прокурор здійснює функцію підтримання публічного обвинувачення 

в суді (п. 1 ч. 1 ст. 131-1). В кримінальному провадженні звернення до суду з 

процесуальним актом, який ініціює судове провадження у першій інстанції, 

належить до виняткової компетенції прокурора. Прийняття рішення про 

порушення і продовження кримінального переслідування, підтримання 

обвинувачення в суді є функцією прокурора в усіх системах кримінального 

судочинства (п. 2 Рекомендації REC (2000)19 Комітету Міністрів Ради 

Європи державам-членам щодо ролі прокуратури в системі кримінального 

правосуддя). 

Активна ініціативна процесуальна діяльність прокурора у підготовчому 

судовому провадженні сприяє подальшому руху кримінального провадження 

(яке здійснюється за загальним порядком) або вирішенню кримінально-

правового конфлікту на даному етапі кримінального провадження (яке 

здійснюється в диференційованому порядку). Це дозволяє констатувати, що 

від діяльності публічного обвинувача залежить ефективність системи 

кримінальної юстиції, забезпечення доступу особи до правосуддя, подальший 

рух кримінального провадження  з метою вирішення його завдань, 

зазначених у ст. 2 КПК. Актуальність проблеми участі прокурора у 

підготовчому судовому провадженні обумовлена також істотною зміною 

правового регулювання порядку здійснення провадження на даному етапі у 

зв’язку з прийняттям КПК 2012 р., диференціацією його процесуальної 

форми, що безпосередньо впливає на завдання прокурора та особливості його 

повноважень. 

Розгляд проблеми участі прокурора у підготовчому судовому 

провадженні є неможливим без дослідження наукового спадку, який 

залишили видатні вчені минулого С.І. Вікторський, В.П. Данєвський, М.В. 
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Духовський, А.Ф. Коні, М.В. Муравйов, В.К. Случевський, І.Я. Фойницький 

та ін. 

Вагомий внесок у наукову розробку проблеми функцій прокурора та його 

правового статусу на різних етапах кримінального провадження зробили 

Ю.П. Аленін, С. А. Альперт, М.І. Бажанов, О.А. Банчук, В.В. Долежан, В.І. 

Галаган, І.В. Гловюк, А.Ю. Гнатюк, В.Г. Гончаренко, В.О. Гринюк, Ю. М. 

Грошевий, В. С. Зеленецький, І.В. Єна, О.В. Капліна, П.М. Каркач, В.В. 

Колодчин, М.Й. Курочка, А.В. Лапкін, Л.М. Лобойко, В.Т. Маляренко, О.Р. 

Михайленко, М.М. Михеєнко, Г.В. Мовчан, М.А. Погорецький, В.О. 

Попелюшко, І.В. Рогатюк, Д.Б. Сергеєва, Н.В. Сибільова, О.М. Толочко, А.Р. 

Туманянц, Л.Д. Удалова, В.М. Юрчишин та ін.  

Незважаючи на наявність значної кількості наукових досліджень, які тією 

чи іншою мірою стосуються заявленої проблематики, багато існуючих 

практико-прикладних та наукових проблем у цій сфері не знайшли свого 

вирішення. Це зумовило вибір теми дисертації, визначило її основні напрями 

та спонукало до вирішення наукового завдання, зміст якого полягає у 

комплексній розробці проблематики участі прокурора у підготовчому 

судовому провадженні. 

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

Дисертацію виконано згідно з планом наукових досліджень кафедри 

кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого та є складовою частиною 

цільової комплексної програми  «Судова влада: проблеми організації та 

діяльності» (номер державної реєстрації 0111U000957). Тема дисертаційної 

роботи затверджена вченою радою Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого 21 березня 2014 року (протокол №7). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є отримання нових 

результатів у вигляді наукових висновків щодо характеристики участі 

прокурора в підготовчому судовому провадженні, виявлення пов’язаних із 

цим проблем нормативного регулювання та правозастосування, можливих 
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шляхів їх подолання, встановлення способів удосконалення правового 

регулювання участі прокурора в підготовчому судовому провадженні в суді 

першої інстанції та підвищення ефективності його процесуальної діяльності 

на даному етапі кримінального провадження.  

Досягнення поставленої мети передбачає необхідність послідовного 

вирішення таких дослідницьких завдань: 

–  охарактеризувати завдання та функціональне призначення діяльності 

прокурора в підготовчому судовому провадженні; 

– встановити зумовленість особливостей статусу прокурора специфікою 

стадії підготовчого судового провадження; 

-  охарактеризувати повноваження прокурора в підготовчому судовому 

провадженні; 

- дослідити особливості реалізації повноважень прокурора в 

диференційованих порядках підготовчого судового провадження; 

– виокремити доктринальні та прикладні проблеми здійснення 

прокурором повноважень у підготовчому судовому провадженні та 

запропонувати шляхи їх вирішення;  

– сформулювати науково обґрунтовані пропозиції, спрямовані на 

удосконалення нормативної моделі процесуальної діяльності прокурора в 

підготовчому судовому провадженні. 

Об’єктом дослідження виступають кримінальні процесуальні відносини, 

пов’язані з участю прокурора у підготовчому судовому провадженні. 

Предметом дослідження є прокурор у підготовчому судовому 

провадженні. 

Методи дослідження. Для досягнення мети дослідження і виконання 

зумовлених нею завдань використовувався комплекс загальнонаукових та 

спеціальних методів, які застосовуються у правовій науці.  

Звернення до діалектичного методу забезпечило вивчення розвитку 

нормативних основ правового статусу прокурора в цілому в кримінальному 

провадженні та в підготовчому судовому провадженні зокрема. Системно-
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структурний метод застосовувався при характеристиці повноважень 

прокурора як засобів вирішення завдань його процесуальної діяльності в 

підготовчому провадженні. Порівняльно-правовий метод дозволив дослідити 

нормативні положення, що регулюють процесуальну діяльність прокурора в 

підготовчому провадженні (аналогах цієї стадії), у законодавстві іноземних 

держав. Статистичний метод використовувався при узагальненні 

правозастосовної практики з метою виявлення тенденцій її розвитку. 

Соціологічний метод використано при проведенні анкетування практичних 

працівників. Методи моделювання та абстрагування стали в нагоді при 

опрацюванні науково-теоретичних моделей змін до КПК з метою 

вдосконалення правової регламентації участі прокурора в підготовчому 

провадженні. Метод узагальнення надав можливість, базуючись на 

конкретних прикладах правозастосовної практики, сформулювати науково 

обґрунтовані висновки та надати рекомендації прикладного характеру. Задля 

забезпечення об'єктивності та всебічності проведеного дослідження і 

достовірності отриманих результатів зазначені методи використовувались 

комплексно. 

Теоретичну основу роботи склали наукові праці вітчизняних і зарубіжних 

правників з теорії права, конституційного права, кримінального права, 

кримінального процесу та інших галузей юридичної науки.  

Нормативно-правову та інформаційну основу дисертації склали: 

Конституція України; міжнародні договори України, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України; рішення ЄСПЛ; закони й підзаконні 

нормативно-правові акти України; КПК України 1960 р.; судова практика; 

законодавство іноземних країн. 

Емпіричне підґрунтя дослідження становлять зведені дані анкетування 90 

практичних працівників (73 прокурорів, 7 адвокатів, 10 суддів Донецької 

області), аналіз практики участі прокурора в підготовчому судовому 

провадженні, а також судових рішень, ухвалених у підготовчому судовому 

провадженні (понад 240 ухвал та вироків у кримінальних провадженнях на 
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підставі угод, внесених до Єдиного державного реєстру судових рішень),  а 

також рішення ЄСПЛ. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 

дисертація є першою в українській кримінальній процесуальній науці 

кваліфікаційною науково-дослідною працею, присвяченою комплексній  

розробці проблеми участі прокурора  в підготовчому судовому провадженні. 

До найбільш вагомих результатів, що містять наукову новизну, слід віднести 

такі. 

Уперше: 

- обґрунтовано, що диференціація процесуальної форми підготовчого 

провадження обумовлює особливості правового статусу його учасників, 

зокрема, прокурора як суб’єкта сторони обвинувачення, який ініціює судове 

провадження шляхом скерування до суду підсумкового процесуального 

рішення, що ухвалено в результаті проведеного досудового розслідування; 

- доведено, що зміна конституційно-правового регулювання засад 

судочинства в результаті конституційно-правової реформи потребує істотної 

зміни кримінального процесуального законодавства України в частині 

регулювання порядку оскарження під час досудового розслідування рішень 

слідчого судді та забезпечення їх апеляційного перегляду; 

- аргументовано неможливість розгляду під час підготовчого 

провадження заперечень на ухвали слідчого судді, які не підлягають 

оскарженню під час досудового розслідування відповідно до ст. 309 КПК, у 

зв’язку з чим запропоновано виключити з тексту ч. 3 ст. 309 КПК положення 

відповідного змісту; 

- виходячи з нормативного змісту презумпції невинуватості та доступу до 

правосуддя як засад кримінального провадження, доведено доцільність зміни 

передбаченого чинним законодавством порядку ініціювання підготовки 

досудової доповіді представником органу пробації, яке не повинно 

здійснюватися за дорученням суду в підготовчому провадженні, як це 
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передбачено чинним законом, а має бути віднесено до компетенції прокурора 

під час досудового розслідування; 

- висловлено позицію, відповідно до якої рішення суду про здійснення 

спеціального судового провадження має прийматися не в судовому розгляді 

(як це передбачено КПК), а під час підготовчого судового засідання. З огляду 

на це, в разі звернення прокурора до суду з обвинувальним актом у 

кримінальному провадженні, в якому здійснювалося спеціальне досудове 

розслідування, саме прокурор зобов’язаний у підготовчому судовому 

засіданні заявити клопотання про здійснення спеціального судового 

провадження і надати суду матеріали, які підтверджують наявність для 

застосування такого порядку передбачених законом підстав; 

-  зроблено висновок про необхідність передбачення серед додатків до 

обвинувального акта письмового роз’яснення прокурора підозрюваному про 

можливість, особливості і правові наслідки розгляду кримінального 

провадження стосовно нього судом присяжних;  

- обґрунтовано необхідність нормативного закріплення обов’язку  

прокурора надати оцінку досудовій доповіді під час судових дебатів.         

 Удосконалено:  

- обґрунтування пропозиції щодо унормування порядку постановлення 

судом у підготовчому судовому провадженні ухвали про оголошення 

розшуку обвинуваченого; 

- позицію стосовно обов'язкової участі прокурора у підготовчому 

судовому засіданні незалежно від того, проводиться воно в загальному чи 

диференційованому порядку; 

- аргументацію доцільності прийняття прокурором постанови про 

продовження досудового розслідування в загальному порядку після відмови 

суду в затвердженні угоди, а також унормування порядку обчислення строків 

досудового розслідування при відмові суду в затвердженні угоди. 

Набули подальшого розвитку: 
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- наукові підходи щодо визначення моменту набуття прокурором статусу 

публічного обвинувача; 

- аргументація необхідності унормування строку проведення підготовчого 

судового провадження; 

- теоретико-прикладні розробки щодо повноважень прокурора в 

підготовчому судовому провадженні на підставі угоди про примирення, а 

саме – щодо доведення прокурором неможливості затвердження угоди за 

наявності підстав вважати її незаконною; розширення підстав апеляційного 

оскарження прокурором вироку, ухваленого в результаті затвердження угоди 

про примирення. 

На підставі проведеного дослідження запропоновано зміни та доповнення 

до ч. 4 ст. 291, ч. 1 ст. 314, п. 2 ч. 3 ст. 314, ч. 2 ст. 384, ч. 7 ст. 474 КПК. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

сформульовані в дисертації висновки можуть бути використані у: науково-

дослідній роботі – для подальшого опрацювання проблеми участі прокурора 

у підготовчому судовому провадженні та в цілому в судовому провадженні у 

першій інстанції; законотворчій діяльності –  в процесі розробки і прийняття 

законів України про внесення змін до КПК України у частині нормативного 

регулювання участі прокурора в підготовчому провадженні; 

правозастосовній діяльності – для формулювання методичних рекомендацій 

практичним працівникам прокуратури; навчальному процесі – при 

викладанні курсу кримінального процесу та інших навчальних дисциплін, 

підготовці підручників та навчальних посібників, наукових коментарів тощо. 

Апробація результатів дослідження. Дисертацію виконано на кафедрі 

кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, обговорено на засіданні 

кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та 

рекомендовано до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук.  
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Основні результати наукового дослідження були оприлюднені на: 

Постійно діючому науково-практичному семінарі «Досудове розслідування: 

актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (м. Харків, 21 жовтня 2016 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Європейська традиція в 

міжнародному праві: реалізація прав людини» (м. Братислава Словацька 

Республіка, 6 –7 травня 2016 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Права та обов’язки людини у сучасному світі» (м. Одеса, 

Україна, 10-11 листопада 2017 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові 

дискусії» (м. Харків, 1-2 грудня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання розвитку правової держави в умовах 

сучасного становлення громадянського суспільства в Україні» (м. Харків.15-

16 червня 2018 року); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» (м. Львів, 15-16 

червня 2018 р.). 

Результати дисертаційної роботи впроваджено в практичну діяльність при 

наданні методичної допомоги працівникам прокуратури Донецької області 

(довідка про впровадження від 02.04.2019р.); в навчальну діяльність 

Полтавського юридичного інституту Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого (акт впровадження від 18.03.2019 р.); в 

законопроектну роботу (довідка народного депутата України № 1075/04/398-

нд від 12.04.2019 р.). 

Структура й обсяг дисертації зумовлені предметом, метою та 

завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, що 

включають вісім підрозділів і два пункти, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 219 сторінок, з 

яких основний текст – 183 сторінки, список використаних джерел (219 

найменувань) - 25 сторінок, додатки - 11 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ УЧАСТІ ПРОКУРОРА В 

ПІДГОТОВЧОМУ СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

1.1. Сутність та завдання підготовчого судового провадження 

Будучи різновидом юридичного процесу, кримінальний процес 

характеризують такі категорії, як мета, завдання, процесуальна форма, 

процесуальні функції, учасники, гарантії. Мета кримінального процесу, як 

слушно зазначається в науково-методичній літературі, полягає у 

справедливому вирішенні кримінально-правового конфлікту, що виник у 

результаті вчинення кримінального правопорушення. Досягнення цієї мети 

забезпечується за рахунок вирішення завдань кримінального провадження, 

які мають нормативний характер і закріплені в ст. 2 КПК [45, c. 7]. Ці 

завдання визначають спрямованість процесуальної діяльності учасників 

кримінального провадження, які діють ex-officio, реалізуючи окремі 

кримінальні процесуальні функції. 

Значну роль в забезпеченні вирішення завдань кримінального 

провадження відіграє процесуальна діяльність прокурора, яка здійснюється у 

формі та порядку, передбаченому Конституцією України, КПК та ЗУ «Про 

прокуратуру», з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів 

суспільства та держави (ст. 1 ЗУ «Про прокуратуру») [101]. 

Задля вирішення завдань кримінального провадження на прокуратуру 

відповідно до ст. 131¹ Конституції України покладаються функції 

підтримання публічного обвинувачення та організація і процесуальне 

керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону 

інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та 

іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку [43]. При цьому 

під час досудового розслідування (тобто у досудовому провадженні) 

прокурор здійснює функцію організації і процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань 
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під час кримінального провадження, нагляду за негласними та іншими 

слідчими і розшуковими діями органів правопорядку, у зв’язку з чим він 

наділений владними повноваженнями [139]. В судовому ж провадженні 

характер  процесуальної функції істотно змінюється, він виступає 

представником сторони судового провадження, на якого покладається 

функція підтримання публічного обвинувачення [137]. 

При цьому важливо підкреслити, що завдання досудового провадження 

істотно відрізняються від завдань судового провадження, що обумовлює 

необхідність здійснення різних кримінальних процесуальних функцій на цих 

етапах кримінального судочинства, які в сукупності дозволяють вирішити 

загальні завдання кримінального провадження та забезпечити ефективність 

всієї системи кримінальної юстиції. З огляду на сказане, правильною 

видається точка зору про те, що завдання кримінального провадження, 

закріплені у ст. 2 КПК України,  є загальними положеннями, які поширюють 

свою дію на всі стадії кримінального провадження, взаємопов’язані із 

засадами кримінального провадження, обумовлюють повноваження суду та 

учасників кримінального провадження і визначають функціональну 

спрямованість кримінальної процесуальної діяльності [112]. Водночас слід 

також погодитися і з тим, що на кожній стадії кримінального провадження 

вирішуються специфічні завдання, зокрема, спільними завданнями сторін, що 

беруть участь у підготовчому провадженні, є з’ясування можливостей 

врегулювання правового конфлікту до судового розгляду чи забезпечення 

правильного та швидкого вирішення справи під час судового 

розгляду [24, c. 142]. На наш погляд, ця точка зору  цілком відповідає чинній 

нормативній моделі підготовчого судового провадження, яка з прийняттям 

КПК України зазнала істотної зміни, і яка передбачає диференціацію 

процесуальної форми провадження на даному етапі, що дозволяє не тільки 

забезпечити подальший рух кримінального провадження до стадії судового 

розгляду, а і вирішити суду кримінально-правовий конфлікт по суті, 

розглядаючи кримінальне провадження на підставі угод, а також клопотання 
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про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Проте більш 

детально питання завдань учасників судового провадження, зокрема, 

прокурора, буде розглянуто в наступному підрозділі, адже на початку цієї 

роботи логічним є звернення до характеристики підготовчого провадження, 

обов’язковим учасником якого є прокурор. 

Згідно із п. 24 ч. 1 ст. 3 КПК судове провадження – кримінальне 

провадження у суді першої інстанції, яке включає підготовче судове 

провадження, судовий розгляд і ухвалення та проголошення судового 

рішення, провадження з перегляду судових рішень у апеляційному, 

касаційному порядку, а також за нововиявленими або виключними 

обставинами. Таким чином, першим етапом судового провадження є 

підготовче судове провадження, яке з огляду на його функціональне 

призначення в системі кримінального процесу, відіграє важливу роль у 

вирішення завдань кримінального провадження в цілому. Будучи 

спрямованим на забезпечення вирішення загальних завдань кримінального 

провадження, підготовче провадження, разом з тим, як зазначено вище, має 

власні завдання, з'ясування сутності яких в умовах чинного законодавства 

можливо лише з урахуванням того, в якому процесуальному порядку 

здійснюється підготовче провадження в кожному конкретному випадку. 

Адже однією із новел КПК 2012 року є поява особливих порядків 

підготовчого провадження, серед яких, зокрема, є й ті, що передбачають 

можливість вирішення  по суті кримінально-правового конфлікту вже  на 

даному етапі кримінального провадження [129]. Таким чином, завдання 

підготовчого провадження безпосередньо пов’язані з диференціацією 

кримінальної процесуальної форми, що обумовлює необхідність урахування 

даного положення як вихідного в подальшому дослідженні цієї 

проблематики [16]. 

Проте, перш ніж перейти до аналізу завдань підготовчого провадження, 

слід звернутися до питання його характеристики як стадії кримінального 
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процесу, оскільки з прийняттям КПК 2012 року воно набуло дискусійного 

характеру.  

Аналіз наукової літератури з даного питання та узагальнення 

висловлених наукових позицій дозволяє виокремити два різних підходи до 

характеристики підготовчого провадження як елемента системи 

кримінального провадження. Так, одні вчені (О. В. Бабаєва, C. І. Дячук, 

О. В. Єні, Н. О. Зражевська, Л. Г. Матієк, Х. І. Кіт, М. І. Леоненко, 

Ю. В. Лисюк,  Н. П. Сиза, В. М. Трофименко, О. Ф. Шминдрук [4; 23; 25; 32; 

39; 54; 112; 140; 215]) дотримуються думки про те, що підготовче 

провадження є важливою стадією кримінального процесу, яка має самостійне 

значення в його системі [67, c. 3–4]. Як зазначає М. І. Леоненко «… 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» [53, c. 241]. Інші дослідники цього питання розглядають підготовче 

провадження як етап судового провадження [47, c. 605]. Таку точку зору, 

зокрема, поділяє Л. В. Карабут, яка зазначає, що суд першої інстанції 

відповідно до КПК України діє в межах однієї стадії судового провадження, а 

підготовче провадження є лише етапом цієї стадії, бо елементи її структури 

та змісту не дають можливість віднести її до числа самостійних 

стадій [35, c. 292–293]. В.О. Попелюшко також  не використовує термін 

«стадія», говорячи про підготовче провадження та судовий розгляд, 

вважаючи їх «етапами» з-поміж трьох послідовних етапів стадії судового 

провадження, де судовий розгляд є центральним [81, c. 45]. Слід визнати, що 

певне підґрунтя для цієї наукової позиції складає зміст п. 24 ч. 1 ст. 3 КПК, 

відповідно до якого підготовче провадження входить окремим елементом у 

загальну структуру судового провадження у першій інстанції.  

Не заперечуючи можливість існування наведеного підходу, вважаємо 

все ж таки за доцільне приєднатися до наукової думки тих фахівців, які 



 

 

27 

вважають підготовче судове провадження окремою стадією кримінального 

провадження. На підтвердження правильності цієї позиції спробуємо навести 

власну аргументацію. 

Л.М. Лобойко вказує, 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 [57, c. 11]. Якщо проаналізувати 

норми глави 27 КПК («Підготовче провадження») [46], доходимо висновку, 

що підготовче судове провадження відповідає всім ознакам, які притаманні 

саме стадії юридичного процесу, що сформульовано як в загальній теорії 

права, так і в науці кримінального процесу. Так, підготовче провадження 

характеризується: - власними специфічними завданнями, які полягають у 

вирішенні питань, пов’язаних із встановленням підстав для подальшого 

судового розгляду та здійсненням необхідних дій для його підготовки, 

врегулюванням кримінально-правового конфлікту; - специфічним колом 

учасників, адже відповідно до ч. 2 ст. 314 КПК підготовче судове засідання 

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 

провадження, згідно з правилами, передбаченими цим Кодексом для 

судового розгляду; - етапністю провадження: 1) призначення підготовчого 

судового засідання; 2) підготовче судове засідання, яке у свою чергу 

складається з: а) відкриття судового засідання; б) встановлення осіб, 

присутніх у судовому засіданні; в) повідомлення про повне фіксування 

судового розгляду технічними засобами; г) оголошення складу суду; 

д) з’ясування думки присутніх щодо можливості призначення судового 

розгляду; е) розгляду клопотань; 3) постановлення судового рішення; - 

підсумковими рішеннями, адже за результатами підготовчого судового 
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засідання суд має право прийняти наступне рішення: 1) затвердити угоду або 

відмовити у затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження 

прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, 

передбаченому ст.ст. 468-475 КПК; 2) закрити провадження у випадку 

встановлення підстав, передбачених п. 4-8, 10 ч. 1 або ч 2 ст. 284 КПК; 

3) повернути обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру прокурору, якщо вони не 

відповідають вимогам КПК України; 4) направити обвинувальний акт, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру до відповідного суду для визначення підсудності у випадку 

встановлення непідсудності кримінального провадження; 5) призначити 

судовий розгляд на підставі обвинувального акта, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.  

На окрему увагу в контексті розгляду даного питання заслуговує така 

ознака, що є унікальною саме для підготовчого провадження, і дозволяє 

автономізувати його в системі інших стадій кримінального провадження, як 

прийняття судом підсумкового рішення не наприкінці стадії, а в її середині 

(за винятком кримінального провадження на підставі угод, розгляду 

клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття 

кримінального провадження), що зумовлено функціональним призначенням 

цієї стадії та специфікою її завдань. На це обґрунтовано звертається увага в 

науці кримінального процесу. Так, Л. В. Головко зазначає, що «…ми 

стикаємося з єдиною стадією кримінального процесу, в якій підсумкове 

рішення приймається не по закінченні стадії, а в її умовній «середині», тобто 

після прийняття підсумкового рішення стадія продовжується. При цьому її 

фактичне закінчення є розмитим. По суті, ця стадія продовжується до 

початку судового розгляду» [50, c. 851]. 

Аргументуючи позицію щодо характеристики підготовчого 

провадження саме як стадії кримінального процесу, варто також зазначити, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print#n2542
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print#n2547
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що за загальним порядком підготовче провадження трансформується у 

наступну стадію – судового розгляду. 

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що підготовче 

провадження є окремою стадією кримінального провадження. В умовах 

чинного законодавства питання системи кримінального провадження, 

диференціації його процесуальної форми є надзвичайно складним та, з 

огляду на наявність багатьох різних наукових підходів до його вирішення, – 

дискусійним. Проте, враховуючи, що його з'ясування виходить за межі 

предмету цього дослідження, для цілей останнього ми візьмемо за основу 

наукову позицію В. М. Трофименка, який у системі кримінального 

провадження виділяє основне поліструктурне провадження, що включає 

п’ять стадій – отримання інформації про кримінальне правопорушення, 

досудове розслідування, підготовче провадження, судовий розгляд і 

виконання судових рішень [141].  

Таким чином, слід погодитися з тим, що підготовче провадження 

з’являється у кримінальному процесі завдяки принципу стадійності [134], 

відповідно до якого з надходженням обвинувального акта, клопотання про 

звільнення від кримінальної відповідальності, клопотання про застосування 

ПЗМХ або ПЗВХ до суду починається новий етап кримінального 

судочинства – судове провадження, першою стадією якого є підготовче 

провадження, що має на меті перевірку процесуальних актів, спрямованих 

прокурором, із приводу їх відповідності вимогам КПК та прийняття рішень, 

реалізацію дій, які мають забезпечити законність та ефективність судового 

розгляду [215, c. 45].  

Аналіз іманентних ознак підготовчого провадження, нормативної 

моделі регулювання кримінальної процесуальної діяльності на даному етапі 

кримінального провадження дозволяє визначити підготовче провадження як 

відносно самостійну частину кримінального провадження, з якої починається 

судове провадження у першій інстанції, яка має власні завдання, специфічне 

коло учасників і процесуальних засобів діяльності, у якій встановлюються 
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підстави для призначення судового розгляду та його підготовки або 

врегулювання кримінально-правового конфлікту. 

Якщо з цих позицій розглядати підготовче провадження, то, 

спираючись на позицію ВССУ [99], можна стверджувати, що його предмет є 

достатньо широким і охоплює сукупність суспільних відносини, які 

виникають між учасниками кримінального провадження у зв’язку з: - 

встановленням підстав для проведення судового розгляду, його організацією 

та підготовкою; - перевіркою обґрунтованості та законності висунутого 

обвинувачення, яке є підставою для провадження у суді першої інстанції; - 

перевіркою угоди на відповідність вимогам закону та прийняттям рішення у 

провадженні на підставі угод, розглядом клопотання про звільнення особи 

від кримінальної відповідальності, прийняттям рішення щодо кримінальних 

проступків без проведення судового розгляду. 

Дослідники підготовчого провадження відзначають його етапність. 

Так, на думку О. П. Мілевського, етапами цієї стадії є прийняття матеріалів 

досудового розслідування і призначення підготовчого судового засідання; 

проведення підготовчого судового засідання і вирішення питань, пов’язаних 

із підготовкою до судового розгляду; прийняття рішення у підготовчому 

судовому засіданні; ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 

– при призначенні справи до судового розгляду і наявності клопотань 

учасників судового провадження [65, c. 225]. На погляд О. Ф. Шминдрук, 

підготовче провадження в суді першої інстанції має змагальний характер та 

складається з декількох етапів: перший – пов’язаний з підготовкою 

підготовчого судового засідання; другий – власне підготовче судове 

засідання; третій (факультативний) – ознайомлення учасників із 

кримінальною справою [215, c. 63]. Підтримуючи точки зору цих науковців, 

необхідно звернути увагу, що ними виокремлено етапи підготовчого 

провадження, яке відбувається у загальному порядку. Між тим, як наголошує 

В. М. Трофименко, трансформація процесуальної форми в плані розширення 

принципу змагальності в кримінальному процесі обумовила появу 
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концептуально нової процесуальної моделі підготовчого провадження, яка 

орієнтована на змагальний кримінальний процес [142, c. 94]. Дане 

провадження стає комплексним кримінальним процесуальним 

інститутом [215, c. 46], зміст якого полягає в тому, що він несе в собі 

диференційовані форми: провадження на підставі угод, провадження із 

закриття кримінального провадження зі звільненням від кримінальної 

відповідальності; провадження із закриття кримінального провадження з 

нейтральних (процесуальних) підстав [215, c. 62], провадження в суді 

присяжних. Окрім того, до особливих порядків підготовчого провадження 

необхідно віднести і провадження, у якому проводилося спеціальне досудове 

розслідування [210, c. 63]. Незважаючи на відсутність відповідних положень 

у главі 27 (адже особливості процесуальної форми в цих провадженнях 

передбачено лише у главі 28 КПК, яка присвячена судовому розгляду), 

підготовче провадження здійснюється за відсутності обвинуваченого, що 

складає істотну особливість процесуального порядку і дозволяє констатувати 

диференціацію процесуальної форми і в даному випадку1.  

Як зазначає Л. М. Лобойко, завдання кожної процесуальної стадії – це 

запланований обсяг процесуальної діяльності, який має бути виконаний для 

досягнення мети кримінального процесу [57, c. 7]. Мета, у свою чергу, 

визначається як результат, на досягнення якого спрямовані дії [6]. 

Досліджуючи свого часу цю проблему, В. М. Горшеньов вказував, що 

будь-яка частина процесу, яка визнається окремою стадією, повинна 

характеризуватися наявністю кола безпосередніх завдань, виконання яких 

перешкоджало б подальшому існуванню процесу. Відсутність специфічних 

завдань для конкретної частини провадження по справі вказує на відсутність 

об'єктивних підстав для виділення цієї частини в самостійну стадію. Отже, 

кожна стадія має відрізнятися від будь-якої іншої специфікою своїх 

процесуальних завдань [134, c. 142].  

                                                 
1 Більш детально це питання буде розглянуто в другому розділі цієї роботи. 
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Той факт, що процесуальна діяльність суб'єктів кримінального 

провадження на цій стадії спрямована на виконання специфічних завдань, не 

потребує додаткової аргументації, але в літературі немає єдиної думки 

відносно кола таких завдань. Зазначимо, що науковці, які у 

загальнотеоретичному плані розглядали проблеми підготовки до судового 

розгляду, зазначають, що відсутність чіткої та конкретної мети, а також 

детально прописаних завдань призводить до формування байдужості 

учасників процесу до цієї стадії [113, c. 146], яка в цілому визначає 

ефективність кримінального судочинства, формує передумови для 

подальшого судового розгляду на засадах верховенства права, законності, 

змагальності, гласності і відкритості судового провадження. 

У радянській літературі існувала думка, що завдання цієї стадії є 

контрольними, перевірочними і підготовчими [134, c. 145]. І. М. Гальперін і 

В. З. Лукашевич визначали завдання даного етапу кримінального процесу як 

перевірку суддею або розпорядчим засіданням суду повноти, всебічності та 

об'єктивності проведеного попереднього розслідування, правильності та 

обґрунтованості притягнення обвинуваченого до кримінальної 

відповідальності; перевірку правильності та обґрунтованості пред'явленого 

обвинувачення; контроль за наявністю юридичних підстав для розгляду 

справи у судовому засіданні [10]. Така характеристика завдань цієї стадії 

цілком відповідала законодавству, яке було чинним на той час. Фактично 

КПК 1960 року (ст. 237) передбачав широке коло контрольних повноважень 

судді на стадії попереднього розгляду кримінальної справи, на що 

неодноразово вказувалося в юридичній літературі [10, с. 3–16; 26, с. 33–40; 

115, с. 12; 134]. Відповідно до КПК 1960 року на цій стадії відбувалося 

вирішення питань щодо підсудності, закриття або зупинення провадження; 

про відповідність обвинувального висновку вимогам Кримінально-

процесуального кодексу; про зміну, скасування або обрання запобіжного 

заходу; про перевірку матеріалів кримінального провадження на предмет 

виявлення порушень вимог кодексу, які не дають можливості суду 



 

 

33 

призначити справу до розгляду; про наявність підстав для притягнення до 

кримінальної відповідальності інших осіб, якщо про це клопотав прокурор. 

За результатами попереднього розгляду справи суддя приймав рішення про 

призначення справи до судового розгляду; про зупинення провадження у 

справі; про повернення справи прокуророві; про направлення справи за 

підсудністю; про закриття справи; про повернення справи на додаткове 

розслідування (ст. 244 КПК 1960 року) [48]. 

Тож, ця стадія виконувала роль своєрідного «фільтру», адже, будучи 

процесуально активним, суд на даному етапі кримінального процесу мав 

повноваження повернути кримінальну справу на досудове розслідування, 

якщо вона не відповідала передбаченим законом критеріям, з метою 

усунення тих прогалин та помилок, які були допущені слідчим або 

прокурором. Характеризуючи стадію підготовчого провадження, 

В.М. Горшеньов визначав її як стадію функціонального характеру, вказував, 

що вона є контрольною по відношенню до стадії досудового розслідування та 

підготовчою відносно стадії провадження у суді першої 

інстанції [134, c. 145]. 

З урахуванням істотної зміни процесуальної форми підготовчого 

провадження, підходів законодавця до визначення ролі суду в змагальному 

кримінальному процесі концептуальних змін зазнали і завдання цієї стадії, 

яка за чинним законодавством позбавлена контрольної функції, у зв’язку з 

чим відсутнім є завдання здійснення контролю за якістю досудового 

розслідування, його повнотою та об’єктивністю. Законодавець передбачив 

змагальну побудову кримінального провадження, в якій його рух 

визначається процесуальною активністю сторін, а не суду, у зв’язку з чим суд 

позбавлено невластивих йому функцій, спрямованих на створення умов для 

усунення стороною обвинувачення недоліків та прогалин досудового 

розслідування. В чинній моделі підготовче провадження в кримінальному 

судочинстві за своїм функціональним призначенням та завданнями найбільш 

наближено до моделі цієї стадії в інших видах судочинства.  
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На наш погляд, слід підтримати висловлені в науці наукові позиції про 

те, що в стадії підготовчого провадження вирішується завдання щодо 

перевірки процесуальних підстав для призначення судового розгляду, 

підготовки до розгляду матеріалів кримінального провадження у судовому 

засіданні [25, c. 287; 57, c. 72–73]; визначення основних напрямів подальшої 

процесуальної діяльності суду та інших учасників кримінального 

провадження [24, c. 142]. Висловлена також думка про те, 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 [54, c. 167]. 

Правильним видається і твердження про те, що головним завданням 

підготовчого провадження є процесуальне та організаційне забезпечення 

проведення судового розгляду, ефективність якого значною мірою залежить 

від повноти, всебічності та ретельності його підготовки [66]. Проте з 

урахуванням диференціації процесуальної форми підготовчого провадження 

можливо також констатувати, що окрім встановлення правових підстав для 

призначення судового розгляду завданням підготовчого провадження також є 

встановлення правових підстав для врегулювання кримінально-правового 

конфлікту на даному етапі кримінального провадження, за наявності яких 

суд має ухвалити відповідне процесуальне рішення. 

В науці кримінального процесу до завдань підготовчого провадження 

також відносять: перевірку наявності процесуальних підстав для 

затвердження угоди про визнання винуватості чи про примирення; наявності 

підстав для закриття провадження; відповідність вимогам кримінального 

процесуального закону обвинувального акту, клопотання про застосування 

примусових заходів виховного характеру або клопотання про застосування 

примусових заходів медичного характеру; дотримання правил визначення 

підсудності кримінального провадження, а також створення умов для 

успішного проведення судового розгляду [148, c. 208]. Втім, на наш погляд, 
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більшість із зазначених положень охоплюються змістом вказаних завдань і 

деталізують його. Крім того, варто приєднатися до точки зору, що розгляд 

тих завдань, що притаманні виключно підготовчому провадженню на 

підставі елементарного переліку тих рішень, які суд має ухвалити на цій 

стадії кримінального процесу, дещо спрощує дану проблему, оскільки 

загальна мета кримінального провадження має складну внутрішню 

структуру, перебуває у межах збігу завдань різних за призначенням 

процесуальних функцій [44, c. 81]. 

Завдання підготовчого судового провадження обумовлюють його 

функціональне призначення в системі кримінального провадження, яке 

відрізняється залежно від процесуального рішення, з яким прокурор 

звернувся до суду: при надходженні обвинувального акта з додатками, 

клопотання про застосування ПЗМХ або ПЗВХ ця стадія відіграє підготовчо-

організаційне значення по відношенню до наступної стадії кримінального 

провадження – судового розгляду; при зверненні прокурора з клопотанням 

про звільнення особи від кримінальної відповідальності або з обвинувальним 

актом разом із угодою призначення цієї стадії полягає у вирішенні питання 

стосовно вирішення кримінально-правового конфлікту. 

Ще один аспект функціонального призначення стадії підготовчого 

провадження можливо виділити, використовуючи підхід німецьких вчених, 

відповідно до якого «проміжне провадження слугує, перш за все, захисту 

обвинуваченого від необґрунтованого судового розгляду, у зв’язку з чим він 

має сильні права бути заслуханим у суді. Головуючий судової колегії 

пред’являє йому обвинувальний висновок і одночасно надає йому 

можливість у певний строк заявити, чи має він намір опротестувати відкриття 

основного судового провадження або застосування окремих процедур 

доказування» [216, c. 131]. Ця теза має важливе значення для комплексної 

характеристики функціонального призначення підготовчого провадження, 

яке здійснюється за загальним порядком, що передбачено КПК України при 
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зверненні прокурора до суду з обвинувальним актом, клопотанням про 

застосування ПЗМХ  або ПЗВХ. 

 

1.2. Завдання прокурора як публічного обвинувача в підготовчому 

судовому провадженні 

Як учасник судового провадження з боку сторони обвинувачення, який 

ініціює судове провадження у першій інстанції з метою вирішення загальних 

завдань, закріплених у ст. 2 КПК, прокурор у підготовчому судовому 

провадженні вирішує власні завдання. Аналізуючи поняття «завдання» у 

контексті прокурорської діяльності на окремій стадії кримінального 

провадження, слід звернути увагу на його тісний зв'язок із категорією «мета», 

яку І. В. Гловюк визначає як досягнення передбаченого у свідомості 

результату, на який спрямовані дії [12, c. 55]. Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про 

прокуратуру» «Прокуратура України становить єдину систему, яка в 

порядку, передбаченому цим Законом, здійснює встановлені Конституцією 

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

суспільства та держави». Виходячи із цього законодавчого положення, 

можливо констатувати, що метою прокурорської діяльності є захист прав і 

свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави, що досягається 

виконанням встановлених Конституцією України функцій [101; 43]. 

З цією метою прокурор ініціює підготовче провадження шляхом 

направлення до суду обвинувального акта, клопотання про застосування 

ПЗМХ або ПЗВХ, клопотання про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності, угоди про визнання винуватості або угоди про примирення, 

сприяє застосуванню у судовому провадженні у першій інстанції належної 

правової процедури, реалізує передбачені законом повноваження для 

врегулювання кримінально-правового конфлікту на стадії підготовчого 

провадження (за наявності відповідних підстав) або створення необхідних 

умов для проведення в розумні строки судового розгляду і реалізації права 

кожного на справедливий суд. При цьому прокурор повинен забезпечити 
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відповідність підсумкових актів досудового розслідування вимогам закону, 

що є необхідною умовою для набуття вказаними процесуальними 

документами значення належної правової підстави для подальшої судової 

діяльності.  

В структурі цілеспрямованості процесуальної діяльності учасників 

кримінального провадження на етапі підготовчого судового провадження 

завдання прокурора полягають у врегулюванні кримінально-правового 

конфлікту до судового розгляду шляхом ухвалення судом вироку на підставі 

затвердженої угоди про примирення або визнання винуватості, 

постановлення ухвали про закриття кримінального провадження зі 

звільненням особи від кримінальної відповідальності чи сприяння 

подальшому руху кримінального провадження у розумні строки і вирішення 

кримінально-правового конфлікту під час судового розгляду. 

Завдання прокурора в підготовчому судовому провадженні  визначають 

конкретний напрям його процесуальної діяльності на даному етапі 

кримінального провадження, що складає зміст його процесуальної функції з 

підтримання публічного обвинувачення. 

Принцип публічності зобов’язує прокурора в межах своєї компетенції 

розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього 

виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, 

коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви 

потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення 

кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом 

заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка 

його вчинила (ст. 25 КПК). З огляду на це, науковці правильно зазначають, 

що принцип публічності має на меті захист прав та законних інтересів 

фізичних і юридичних осіб, суспільства і держави від злочинних посягань, 

реалізовується цей принцип з метою захисту публічних інтересів [3]. На 

нашу думку, у контексті останніх конституційних змін, заслуговує на 

підтримку позиція, відповідно до якої публічність у кримінальному процесі є 
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принципом, що покладає на органи прокуратури та слідства обов’язки, які 

виходять за межі досудового розслідування. Фактично цей принцип діє на 

усіх стадіях судового розгляду [2], він має безпосередній вплив на 

формування процесуального порядку кримінального провадження, що 

знаходить свій прояв у процесуально-посадовій активності суб’єктів, які 

здійснюють кримінальне провадження, вирішують його завдання [142, c. 30].  

Саме для того, щоб органи прокуратури набули статусу органів 

публічного обвинувачення, ще у 2012 році обґрунтовано обстоювалась 

необхідність перетворення централізованої, мілітаризованої структури 

пострадянської прокуратури з внутрішнім безумовним підпорядкуванням 

прокурорів своїм керівникам та намаганням охопити суцільним наглядом усі 

сфери життєдіяльності держави і суспільства, у децентралізовану, 

демілітаризовану службу публічного обвинувачення європейського зразка, 

яка слугувала б цілям ефективного захисту людини від злочинності і 

справедливого правосуддя [124, c. 8; 137].  

Така позиція науковців була позитивно сприйнята законодавцем при 

проведенні конституційної реформи щодо правосуддя у 2016 році, в 

результаті чого захист публічних інтересів шляхом підтримання прокурором 

публічного обвинувачення в суді увійшов до переліку тих функцій, які 

делеговані суспільством та державою прокуратурі на підставі ст. 1311 

Конституції України [90]. Замість сьомого розділу Конституції України 

«Прокуратура» в Основному законі з’явилася нова стаття 1311, яка визначає, 

що в Україні діє прокуратура, яка здійснює підтримання публічного 

обвинувачення в суді; організацію і процесуальне керівництво досудовим 

розслідуванням; вирішує відповідно до закону інші питання під час 

кримінального провадження; нагляд за негласними та іншими слідчими 

(розшуковими) діями органів правопорядку; представництво інтересів 

держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом. 

Водночас слід відзначити, що й досі аналогічних змін не внесено до ЗУ 

«Про прокуратуру» та КПК України. З огляду на це, актуальним видається 
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розгляд питання щодо співвідношення термінопонять «публічне 

обвинувачення» та «державне обвинувачення», з'ясування їх змісту та впливу 

ситуації неоднакового правового регулювання функцій прокурора на 

конституційному та законодавчому рівні на правозастосовну практику. 

Аналіз цього питання видається за доцільне розпочати з посилання на 

європейські документи, що встановлюють стандарти функціонування 

прокуратури, а саме – Рекомендації REC (2000)19 Комітету Міністрів 

державам-членам «Про роль служби публічного обвинувачення в системі 

кримінальної юстиції» від 06.10.2000 р., Рекомендації ПАРЄ 1604 (2003)11 

«Про роль служби публічних обвинувачів в демократичному суспільстві, 

заснованому на верховенстві права» від 27.05.2003 р. [106; 107]. 

Згідно до Рекомендації REC (2000)19 Комітету Міністрів державам-

членам «Про роль служби публічного обвинувачення в системі кримінальної 

юстиції» «публічні обвинувачі» – це державний орган, який від імені 

суспільства й у суспільних інтересах забезпечує правозастосування, в разі, 

якщо порушення закону має наслідком кримінальне покарання, з 

урахуванням, з одного боку, прав особи, а з другого – потрібної дієвості 

системи кримінальної юстиції [106].  

Зважаючи на наведене визначення поняття «публічні обвинувачі», 

можна дійти висновку про те, що в його основі знаходиться інтерес, який 

виступає предметом захисту в діяльності обвинувача та її рушійною силою. 

Саме публічний інтерес визначає спрямованість діяльності обвинувача, його 

посадово-процесуальну активність та відповідальність за ефективність 

кримінальної юстиції. Як зазначається в коментарі до вказаних 

Рекомендацій, завдання публічних обвинувачів, як і суддів, полягає в тому, 

щоб застосувати право або наглядати за його застосуванням. Судді реагують 

на це ретроактивно, шляхом вирішення у суді справ, у той час як публічний 

обвинувач робить це, проявляючи активність, спрямовану в майбутнє, 

«забезпечуючи» застосування права. Судді виносять рішення; публічні 

обвинувачі зобов’язані бути пильними й діяти таким чином, щоб починати 
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справи в суді. Не виступаючи на стороні жодної (політичної або економічної) 

влади, ні від себе особисто, але насамперед на стороні суспільства, публічні 

обвинувачі при виконанні своїх обов’язків повинні керуватися публічним 

інтересом. Вони повинні дотримуватися двох невід'ємних вимог, що 

стосуються, з одного боку, прав особистості, а з іншого – необхідності 

ефективної дії системи кримінальної юстиції, яке публічні обвинувачі 

повинні, деякою мірою, гарантувати. У цьому випадку Комітет прагнув 

зробити акцент на концепції ефективності, тому що, незважаючи на те, що 

скоріше судді, ніж публічні обвинувачі, вирішують конкретні справи, 

пов’язані зі свободами в цілому і правом на захист, зокрема, на публічних 

обвинувачах, а не на суддях, лежить основна відповідальність за загальну 

ефективність кримінальної юстиції з посиланням на концепцію загального 

інтересу [124, c. 29–30]. 

Підсумовуючи, можна констатувати, що конституційна термінологія, 

використана законодавцем при визначенні функції прокуратури як 

«підтримання публічного обвинувачення в суді», відповідає європейській 

термінології та базується на публічному інтересі, що захищається під час 

здійснення прокурором своєї процесуальної функції. Проте в цьому контексті 

виникає питання щодо співвідношення публічного та державного інтересу, 

адже, як зазначалося вище, й досі лишається проблема неоднакового 

регулювання функцій прокуратури в Конституції України та КПК і ЗУ «Про 

прокуратуру».  

Досить ґрунтовно це питання досліджено В. О. Гринюком, який 

зазначає, що на рівні доктрини є можливість розмежування державних 

інтересів та публічних інтересів (які у межах легістського типу 

праворозуміння не завжди можуть враховуватися державою у її законах, а 

при юридичному праворозумінні, навпаки, в ідеалі повинні співпадати). Як 

наслідок, відстоювання інтересів суспільства, які постраждали при вчиненні 

кримінального правопорушення, і є сутністю діяльності з підтримання 

обвинувачення, що у цьому аспекті логічно визначається обвинуваченням 



 

 

41 

публічним та закріплено як таке в Конституції України. Таким чином, 

перейменування підтримуваного прокурором обвинувачення є логічним та 

обґрунтованим сучасними тенденціями розвитку правової держави та 

тлумачення верховенства права. Проте така конституційна термінологія 

ставить перед законодавцем завдання привести з нею у відповідність 

термінологію кримінального процесу. Разом з тим, «автоматичне» 

перенесення конституційної термінології до КПК, заміна ним терміну 

«державне обвинувачення» у ст. 3, 36 КПК може привести до того, що 

підтримання приватного обвинувачення залишиться у правовому вакуумі, а 

прокурор буде такої можливості позбавлений, адже приватне обвинувачення 

є окремим різновидом обвинувачення і не входить як елемент до 

обвинувачення публічного. Відповідно, ця проблема може вирішуватися або 

шляхом уточнення положень глави 36 КПК у контексті суб’єкта підтримання 

приватного обвинувачення (наприклад, визнання таким лише потерпілого), 

або, навпаки, визнання реальності публічних елементів провадження на 

основі глави 36 КПК і визначення правової природи такого обвинувачення як 

особливого різновиду публічного [21, c. 242–243]. 

При аналізі питання співвідношення «публічного обвинувачення» та 

«державного обвинувачення» корисною є позиція І. А. Тітка, який слушно 

вказує на те, що розмежування категорій «державний» і «суспільний» інтерес 

не є актуальним в галузі кримінального процесу, оскільки доволі складно 

уявити ситуацію, коли суспільство діє в ході кримінального провадження як 

окремий самостійний суб’єкт, або держава діє не в інтересах суспільства. 

Крім того, приватні інтереси можуть бути диференційовані залежно від 

процесуального статусу носія, що ж стосується державних інтересів, то їх 

диференціація за окремими державно-владними суб’єктами, які ведуть 

кримінальне провадження, є некоректною. Тобто не можна вести мову про 

державні інтереси слідчого, прокурора, оперативного працівника або суду, 

оскільки інтерес перелічених осіб у кримінальному провадженні є єдиним, 
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хоча його функціональне забезпечення й розподілене між різними державно-

владними суб'єктами [136, c. 46–47]. 

В контексті розгляду даного питання необхідно, на наш погляд, згадати 

і  підходи до характеристики обвинувальної діяльності прокурора видатних 

юристів минулого, що надасть змогу пересвідчитися в тому, що захист 

прокурором публічних інтересів не є новелою сьогодення. Так, у статті, 

опублікованій у 1892 році, Н. В. Муравйов зазначив, що по самій природі 

обвинувачення покладене на прокуратуру кримінальне переслідування є 

переслідуванням публічним, яке здійснюється в публічному, тобто 

державному та суспільному інтересі, і безвідносно до інтересу приватного, в 

тому сенсі, що цей останній інтерес не має для прокурорського 

переслідування ні визначального, ні превалюючого значення. Провадження 

переслідування прокурором є обов’язок, покладений на нього законом, у 

видах державної та суспільної користі. Прокурор здійснює переслідування не 

за особистим своїм свавіллям або бажанням, а лише в інтересах закону і 

охоронюваного ним загального або суспільного блага [68, c. 116]. Наведена 

цитата видатного юриста минулого свідчить про міцне історичне коріння 

концепції «публічного обвинувачення», підтримання якого в суді є 

обов'язком прокурора. 

Продовжуючи міркування щодо співвідношення понять «публічне 

обвинувачення» та «державне обвинувачення», І. В. Гловюк слушно 

зазначає, що різновид кримінального переслідування, передбачений 

главою 36 КПК України, доцільно поіменувати публічно-приватним 

переслідуванням і розглядати як форму кримінального переслідування у 

межах загальної форми кримінального переслідування, поряд із публічним 

кримінальним переслідуванням. Проте, ураховуючи конституційну 

термінологію щодо обвинувачення – «публічного» та «кримінального», 

можна запропонувати впровадити у КПК і те, і інше формулювання: 

кримінальне обвинувачення як загальнообєднуюче для усіх форм 

обвинувачення, від якого може захищатися особа, і яке розглядається і 
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вирішується судом; публічне обвинувачення – як таке, що підтримується 

прокурором; при цьому необхідна трансформація нормативної моделі 

приватного обвинувачення, адже в чинній редакції підтримання приватного 

обвинувачення суперечить Конституції України [13, c. 21–22]. 

Розглядаючи зміни у найменуванні функцій прокуратури, А.В. Лапкін 

указує, що термін «публічне обвинувачення» є близьким, однак не тотожним 

поняттю «державне обвинувачення». Очевидно, що різниця цих понять 

полягає у визначенні пріоритетності інтересів, на захист яких спрямована 

відповідна обвинувальна діяльність прокурора. Від того, чи будуть це 

інтереси держави, чи суспільства, і залежить розуміння обвинувачення як 

державного чи публічного. Крім того, має значення узгодження поняття 

обвинувачення, яке підтримує прокурор, з обвинуваченням, що 

підтримується потерпілим. Останнє має назву «приватного», альтернативою 

якого є саме публічне, а не державне обвинувачення. У цьому значенні 

можна вважати, що державне обвинувачення, підтримуване прокурором, за 

своїм характером завжди було публічним, тому при заміні цієї термінології 

мова скоріше йде про її уточнення, ніж про радикальну зміну форми й змісту 

обвинувальної діяльності прокурора у кримінальному 

провадженні [52, c. 143].  

На наш погляд, термінологічна колізія в частині конституційно-

правового та галузевого регулювання функції прокуратури, перш за все, 

пояснюється гармонізацією конституційно-правового регулювання з 

відповідними міжнародними стандартами. При цьому слід звернути увагу на 

те, що згідно із п. 12 Керівних принципів ООН щодо ролі обвинувачів, 

прийнятих восьмим Конгрессом ООН з профілактики злочинності і 

поводження з порушниками (27 серпня – 7 вересня 1990 р.), при виконанні 

своїх обов’язків обвинувачі захищають державні інтереси, діють об’єктивно, 

належним чином враховують положення підозрюваного та жертви і 

звертають увагу на всі обставини, що мають відношення до справи, 

незалежно від того, вигідні або невигідні вони для підозрюваного [111]. Тож, 
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предметом захисту обвинувальної діяльності є державні інтереси, які з 

огляду на концепцію загального інтересу, прав і свобод людини, по суті, є 

тотожними публічним інтересам.  

Проте, термінологічна розбіжність у нормативному регулюванні 

функції прокурора на практиці дає формальні підстави для постановки 

питання щодо законності виконання прокурором функції підтримання 

державного обвинувачення. Узагальнення правозастосовної практики з цього 

питання наочно продемонструвало, що в багатьох кримінальних 

провадженнях сторона захисту заявляла відвід прокурору саме на підставі 

незаконності здійснення ним повноважень в суді як державного обвинувача. 

Так, наприклад, в кримінальному провадженні № 1-кс/520/2581/17 під час 

розгляду слідчим суддею клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі 

ГУНП в Одеській області про застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою відносно підозрюваного заявлено відвід прокурору з 

підстав, що прокурор підтримує публічне обвинувачення, а не державне, у 

зв’язку з чим існують обґрунтовані сумніви у його упередженості. Ухвалою 

слідчого судді від 13.10.2017 р. заяву захисника про відвід прокурора 

залишено без задоволення, враховуючи, що захисником не надано доказів, 

що вказують на наявність обґрунтованих обставин, які викликають сумніви в 

неупередженості прокурора [188]. Аналогічна ситуація, проте вже в стадії 

судового розгляду, виникла у кримінальному провадженні 

№ 1/кп/633/45/2016, в якому стороною захисту було заявлено відвід 

прокурору з підстав невідповідності положень статті 36 КПК тим змінам, які 

були внесені до Конституції України. Захисник зазначав, що прокурор 

уповноважений підтримувати державне обвинувачення, тоді як Конституція 

України не містить такого поняття, натомість уповноважує органи 

прокуратури підтримувати публічне обвинувачення. Розглянувши цю заяву, 

суд зазначив наступне: «Відповідно до частини другої статті 37 КПК України 

прокурор зобов’язаний здійснювати свої повноваження у кримінальному 

провадженні з його початку до завершення. Внесення до Конституції України 
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змін, що набрали чинності 30.09.2016 р., якими прокуратуру наділено 

повноваженнями підтримки публічного обвинувачення, фактично не змінює 

існуючу процедуру, адже поняття «державного обвинувачення» та «публічне 

обвинувачення» за своїм змістом є тотожними. Умовами публічності 

пояснюється така суспільна вимога, як ініціативність та активність прокурора 

та слідчого у їхній процесуальній діяльності, до засобів такої активності 

належать, зокрема, владні повноваження, процесуальні обов’язки, 

дискреційні повноваження та власне підтримання обвинувачення в суді». За 

таких обставин колегія суддів заяву сторони захисту про відвід прокурора у 

кримінальному провадженні № 12013220440000499 залишила без 

задоволення [200]. 

Наведені приклади, перелік яких можна продовжувати, адже, як 

свідчить правозастосовна практика, їх є досить багато, підтверджують 

необхідність приведення КПК та ЗУ «Про прокуратуру» у відповідність 

Конституції України, незважаючи на вищевисловлену позицію щодо 

змістовної тотожності термінопонять «публічне обвинувачення» та 

«державне обвинувачення». Що ж стосується передбаченого главою 36 КПК 

кримінального провадження у формі приватного обвинувачення, то, на наш 

погляд, назва цієї глави не відповідає виду обвинувачення, яке в ній 

врегульовано, адже йдеться, по суті, про приватно-публічне обвинувачення, 

початок та закінчення якого залежить від волевиявлення потерпілого. 

Для цілей даного дослідження важливе значення має питання функції 

прокурора в підготовчому провадженні [19]. Враховуючи, що на цьому етапі 

кримінального провадження не досліджуються докази, а тому і не 

здійснюються повноваження прокурора, пов’язані з доведенням вини 

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, обстоюванням 

позиції обвинувачення тощо, питання щодо його процесуальної функції в 

підготовчому провадженні викликає дискусії. 

Проте перш ніж сформулювати власні підходи до функціональної 

характеристики діяльності прокурора в підготовчому провадженні, необхідно 
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з'ясувати просторо-часові межі функції підтримання публічного 

обвинувачення, що дозволить визначитися з характеристикою правової 

природи функціонального напряму діяльності прокурора. З цією метою 

доречно звернутися до наукового спадку В. С. Зеленецького, який 

обґрунтував концепцію порушення державного обвинувачення. Так, вчений 

зазначав, що важливо уточнити кінцевий момент здійснення прокурором 

обвинувальної діяльності і в досудових стадіях процесу, оскільки саме в них 

виникає, розвивається і завершується формування функції публічного 

обвинувачення. В якості такого моменту слід розглядати порушення 

прокурором державного обвинувачення проти конкретної особи. Саме на 

цьому етапі провадження по справі виникає функція державного 

обвинувачення в кримінальному процесі. З моменту переводу прокурором 

обвинувачення до суду з клопотанням про прийняття його до розгляду 

починається процес підтримання державного обвинувачення або, інакше 

кажучи, здійснення функції обвинувачення в судових стадіях 

процесу [31; 20]. 

Розвиваючи цю наукову позицію, Л. М. Лобойко вказує, що питання про 

обвинувачення ставиться прокурором перед суддею у обвинувальному 

висновку, який він затверджує. Діяльність прокурора із вивчення кримінальної 

справи, направленої йому слідчим, складає зміст стадії порушення державного 

обвинувачення. Повноваження прокурора щодо порушення державного 

обвинувачення, так само як і щодо його підтримання перед судом, є 

винятковими і не можуть бути делеговані іншим органам, уповноваженим 

вести кримінальний процес. Порушення прокурором державного 

обвинувачення і направлення ним справи до суду слід розглядати як заяву 

прокурором кримінального позову [56, c. 154].  

Цілком поділяючи наведений підхід, спробуємо застосувати його до 

чинного законодавства та функціональної характеристики діяльності 

прокурора в підготовчому судовому провадженні [133].  

В цьому плані можливо сформулювати наступні проміжні висновки: 
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1. Зверненням прокурора до суду з обвинувальним актом порушується 

публічне обвинувачення, у зв’язку з чим підозрюваний набуває статус 

обвинуваченого (згідно до ч. 2 ст. 42 КПК обвинуваченим (підсудним) є особа, 

обвинувальний акт щодо якої переданий до суду в порядку, передбаченому 

статтею 291 КПК). Таким чином, просторо-часові межі функції підтримання 

публічного обвинувачення мають визначатися з урахуванням зазначених 

положень, що означає, що початковим моментом цієї функції прокурора є його 

звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування 

примусових заходів медичного чи виховного характеру, клопотанням про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності. В цьому контексті 

доречно навести підхід до вирішення даного питання німецького вченого, який 

майже співпадає з висловленою нами позицією, – «Висунення публічного 

обвинувачення здійснюється відповідно до § 170 шляхом подачі 

обвинувального висновку. …Обвинувальний висновок виконує функцію 

встановлення меж предмету процесу (розмежувальна функція) і функцію 

інформування обвинуваченого (інформаційна функція). Лише недоліки, що 

мають наслідки для першої із названих функцій, роблять обвинувальний 

висновок недійсним» [216, c. 120–121]. 

2. З моменту скерування до суду підсумкового процесуального акту 

досудового розслідування, на нашу думку, прокурор набуває статус 

публічного обвинувача. Таке твердження дає підстави до дискусії з 

науковцями, які вважають, що саме із початком підготовчого провадження 

прокурор набуває статусу публічного обвинувача [12, c. 185].   

3. Процесуальна діяльність прокурора в підготовчому провадженні за 

своєю правовою природою є складовою функції підтримання публічного 

обвинувачення, яка на даному етапі кримінального провадження реалізується 

шляхом здійснення ним відповідних повноважень, спрямованих на 

вирішення завдань підготовчого провадження. Беручи участь у підготовчому 

судовому провадженні, прокурор діє з метою захисту державних і суспільних 

інтересів, що, фактично, робить його виразником волі держави і захисником 
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прав і свобод конкретних осіб, які є учасниками кримінального провадження; 

при цьому він реалізує функцію публічного обвинувачення. 

4. В кримінальному провадженні лише процесуальний акт, з яким 

прокурор звертається до суду, ініціює судове провадження в суді першої 

інстанції. Через це публічний обвинувач відіграє основну роль при 

ініціюванні судового провадження та продовженні обвинувачення особи у 

вчиненні кримінального правопорушення. В цьому плані обґрунтованим 

видається твердження про те, що від діяльності публічного обвинувача 

залежить ефективність всієї системи кримінальної юстиції, оскільки саме 

його ініціативна діяльність визначає початок судового провадження і 

подальший рух кримінального провадження з метою вирішення його завдань, 

зазначених у ст. 2 КПК. 

5. Публічне начало в діяльності прокурора означає, що він діє в силу 

службового обов’язку (ex officio), керуючись публічними інтересами. 

Процесуальна активність обвинувача, який звертається до суду з 

кримінальним позовом, диспозитивність у розпорядженні ним предметом 

позову-обвинувачення у відносинах із судом свідчить про те, що такий 

процес відповідає ознакам акціонарності і є публічно-позовним [114, c. 42]. 

Як зазначає О. В. Смирнов, соціальна роль і призначення публічно-позовного 

процесу забезпечується тим, що потерпілому від злочину держава дає 

офіційний захист і підтримку, найчастіше замінюючи його в судовому спорі; 

переслідування правопорушника здійснюється ex officio у випадку, якщо 

потерпілий відсутній, а злочин має значну суспільну небезпеку; надаються 

пасивні юридичні гарантії, серед яких переваги захисту [114, c. 43–44].  

6. Завдання прокурора в підготовчому судовому провадженні 

підпорядковані меті його процесуальної функції і полягають у забезпеченні 

вирішення завдань цієї стадії кримінального провадження, а саме – 

встановлення підстав для призначення судового розгляду і здійснення для 

цього підготовчих дій, у тому числі застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження чи продовження строку їх дії (у випадку 
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звернення прокурора до суду з обвинувальним актом, клопотанням про 

застосування ПЗМХ або ПЗВХ); врегулювання кримінально-правового 

конфлікту до судового розгляду (при зверненні прокурора до суду з 

обвинувальним актом разом з угодою або клопотанням про звільнення особи 

від кримінальної відповідальності). 

 

1.3. Обов’язковість участі прокурора в підготовчому судовому 

засіданні та принцип незмінюваності прокурора 

Прокурор зобов’язаний особисто брати участь у підготовчому 

судовому засіданні. Це прямо випливає із змісту ч. 2 ст. 314 КПК, відповідно 

до якої підготовче судове засідання відбувається за участю прокурора, 

обвинуваченого, захисника, потерпілого, його представника та законного 

представника, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх 

представників, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження. Обов'язкова особиста участь прокурора на даному етапі 

кримінального провадження є цілком логічною, оскільки завдяки його 

процесуальній діяльності ініційовано судове провадження і тому він має 

вчинити всіх необхідних дій для прийняття судом у цій стадії кримінального 

провадження рішення, що відповідає публічним інтересам та забезпечує 

вирішення завдань кримінального провадження. 

Як слушно зазначається в Методичних рекомендаціях з питань участі 

прокурорів у підготовчому судовому провадженні, затверджених 

Генеральним прокурором 04.07.2018 р., якщо в підготовче судове засідання 

не прибуде за викликом прокурор і причину його неприбуття буде визнано 

неповажною, суд зобов'язаний порушити питання про його відповідальність 

перед органом, що згідно із законом уповноважений притягнути прокурора 

до дисциплінарної відповідальності (ч. 1 ст. 324 КПК). Тобто, в кожному 

випадку, коли наявні поважні причини, які перешкоджають прокурору 

з’явитися у підготовче судове засідання у призначений час, необхідно 

своєчасно інформувати про це суд шляхом надіслання відповідного 
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клопотання в електронній або паперовій формі з належним обґрунтуванням 

причини такої неявки [64].  

Цілком підтримуючи цю позицію, вважаємо, що неявка прокурора в 

судове засідання без поважної причини утворює склад дисциплінарного 

проступку, підстави для притягнення за який до дисциплінарної 

відповідальності передбачено п. 1 ч. 1 ст. 43 ЗУ «Про прокуратуру» – 

невиконання або неналежне виконання службових обов’язків. Тому випадки 

такої бездіяльності прокурора мають бути предметом оцінки Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів, яка має виходити із обов’язку прокурора 

брати участь в судовому засіданні, вжиття ним заходів для запобігання зриву 

судового засідання, що прямо передбачено відомчими наказами, зокрема,              

п. 20 наказу Генерального прокурора України № 4гн від 19.12.2012 р. «Про 

організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні», 

відповідно до якого прокурору слід сприяти суду в забезпеченні розумних 

строків судового провадження. Виключити випадки неявки у судові 

засідання прокурора без поважних причин [98]. На підтвердження 

правильності такого висновку можна навести рішення Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів № 245дп-18 від 13.06.2018 р., в якому 

зазначено, що в судове засідання Берегівського районного суду 23.05.2017 р. 

прокурор не з’явився, будучи належним чином повідомленим про час та 

місце слухання справи, про причини своєї неявки суд не повідомив. У зв’язку 

із неявкою прокурора розляд справи було відкладено на 01.06.2017 р., про що 

прокурора також повідомлено належним чином. Проте 01.06.2017 р. 

прокурор повторно не з’явився, не повідомивши суд про причини своєї 

неявки, у зв’язку із чим розгляд справи відкладено на 19.06.2017 р. У судове 

засідання 19.06.2017 р. прокурор в черговий раз не з’явився і розгляд справи 

було відкладено на 10.07.2017 р. Після цього розгляд справи відкладався ще 

три рази у зв’язку із неявкою прокурора, головуючий двічі направляв листи 

Генеральному прокурору з проханням забезпечити явку прокурора, в 

результаті чого головуючий звернувся до КДКП із проханням вирішити 
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питання про притягнення прокурора до юридичної відповідальності. 

Перевіривши доводи скарги, КДКП дійшла висновку про наявність у 

бездіяльності прокурора складу дисциплінарного проступку, у зв’язку із чим 

його було притягнуто до дисциплінарної відповідальності та накладено на 

нього дисциплінарне стягнення у виді догани [97].   

В контексті розгляду питання участі прокурора в підготовчому 

судовому засіданні окрему увагу необхідно звернути на вперше 

передбачений в КПК 2012 р. принцип незмінюваності прокурора, який 

текстуально закріплено в ч. 2 ст. 37 КПК – прокурор здійснює повноваження 

прокурора у кримінальному провадженні з його початку до завершення. 

Здійснення повноважень прокурора в цьому самому кримінальному 

провадженні іншим прокурором можливо лише у випадках, передбачених 

частинами четвертою та п’ятою статті 36, частиною третьою статті 313, 

частиною другою статті 341 цього Кодексу та частиною третьою цієї статті. 

При цьому важливо підкреслити, що згідно до Бордоської декларації, 

прийнятої Консультативною радою європейських суддів (КРЄС) (Висновок 

№ 12(2009)) разом з Консультативною радою європейських прокурорів 

(КРЄП) (Висновок № 4 (2009)) 8 грудня 2009 р., незалежно, чи є прокурори в 

складі ієрархічної системи влади, з метою забезпечення їх відповідальності 

та запобігання свавільному або непослідовному ініціюванню переслідування 

прокурори повинні надати чітке прозоре керівництво щодо здійснення 

повноважень з кримінального переслідування (п. 9) [8]. 

Таким чином, заміна прокурора іншим може здійснюватися лише у 

виняткових випадках, які авторами науково-практичного коментаря КПК 

пропонується поділяти на факультативні та обов’язкові. До факультативних 

випадків, коли прокурор підлягає заміні, належать: у випадку доповнення або 

зміни вищестоящим прокурором його апеляційної чи касаційної скарги, заяви 

про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами; у разі, коли 

вищестоящий прокурор доручив здійснення досудового розслідування 

кримінального правопорушення слідчому підрозділу вищого рівня; у разі 
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скасування вищестоящим прокурором його процесуального рішення або 

визнання незаконними вчиненої ним дії чи бездіяльності; неефективне 

здійснення прокурором нагляду за дотриманням закону під час проведення 

досудового розслідування. В обов’язковому порядку заміняється прокурор, 

якщо вищестоящий прокурор відмовив у погодженні обвинувального акта із 

зміненим обвинуваченням, клопотання про висунення додаткового 

обвинувачення або постанови про відмову від підтримання державного 

обвинувачення. Така заміна зумовлена тим, що прокурор, який ініціював 

прийняття такого рішення, вже має сформовану думку, своє переконання 

щодо результатів розгляду справи в суді, а отже, не може підтримувати 

державне обвинувачення в тому обсязі, який викладено в обвинувальному 

акті. Також до обов’язкових випадків заміни прокурора можна віднести: 

наявність підстав для його відводу; тяжка хвороба; звільнення з органу 

прокуратури; наявність інших поважних причин, що унеможливлюють його 

участь в кримінальному провадженні. Про заміну прокурора керівником 

відповідної прокуратури повинна виноситись мотивована постанова з 

обґрунтуванням підстав заміни [69, c. 144].  

Тож, за загальним правилом, впровадженим КПК 2012 р., прокурор, 

який здійснював процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, має в 

подальшому в цьому ж кримінальному провадженні підтримувати публічне 

обвинувачення в суді. Проведений компаративний аналіз законодавства 

окремих країн на пострадянському просторі дозволяє констатувати, що 

принцип незмінюваності прокурора має нормативний характер не тільки в 

Україні. Так, наприклад, відповідно до ч. 3 ст. 193 КПК Респуліки Казахстан 

процесуальний прокурор здійснює нагляд по кримінальній справі з моменту 

початку досудового розслідування і приймає участь в суді першої інстанції 

як державний обвинувач. Процесуальний прокурор незмінюваний, але у 

випадках, передбачених нормативними правовими актами Генерального 

прокурора Республіки Казахстан, за рішенням керівника прокуратури може 

бути замінений іншим процесуальним прокурором [146]. За статтею 42 
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Кримінально-процесуального кодексу Латвії державне обвинувачення в суді 

першої інстанції підтримує той прокурор, який передав кримінальну справу 

до суду. Вищестоящий прокурор може доручити підтримання державного 

обвинувачення іншому прокурору. Державне обвинувачення в суді 

апеляційної інстанції підтримує за можливості той же прокурор, який 

підтримував його в суді першої інстанції. Вищестоящий прокурор  може 

доручити підтримання державного обвинувачення іншому прокурору [145]. 

За правилами ч. 1 ст. 37 КПК прокурор, який здійснюватиме 

повноваження прокурора в конкретному кримінальному провадженні, 

визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку 

досудового розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури 

може визначати групу прокурорів у конкретному кримінальному 

провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме 

діями інших прокурорів. Про призначення прокурора або групи прокурорів в 

конкретному кримінальному провадженні має бути складено постанову. 

Як зазначено в постанові ККС ВС від 19.04.2018 р., справа № 754/7062/15-к, 

постанова про призначення прокурора, якою надаються конкретному 

прокурору (групі прокурорів) повноваження, передбачені ст. 36 КПК, у 

кримінальному провадженні, є обов’язковою, як і підписання відповідною 

особою, яка її винесла. Не наділяє прокурора повноваженнями здійснювати 

нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування 

у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням з 

повноваженнями, передбаченими ст. 36 КПК, і витяг з Єдиного реєстру 

досудових розслідувань за відсутності відповідного процесуального рішення 

керівника органу прокуратури [86].  

Зазначені положення КПК конкретизовано в наказі Генерального 

прокурора України №4гн від 19.12.2012 р. «Про організацію діяльності 

прокурорів у кримінальному провадженні», яким передбачено, що в разі 

необхідності керівникам органу прокуратури створювати групи прокурорів і 

призначати старшого прокурора групи відповідною постановою. Членам 
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групи перед прийняттям процесуальних рішень доповідати про них 

старшому прокурору групи, рішення якого є остаточним. Заміну прокурорів 

– процесуальних керівників здійснювати лише у випадках, передбачених 

Кримінальним процесуальним кодексом України. У судовому провадженні в 

першій інстанції брати участь прокурору, групі прокурорів, які здійснюють 

процесуальне керівництво або у разі їх заміни, іншим прокурорам відповідно 

до вимог закону.  

Тому, в підготовчому судовому засіданні, за загальним правилом, має 

брати участь прокурор, який постановою керівника органу прокуратури 

призначений здійснювати повноваження прокурора в цьому кримінальному 

провадженні, або прокурор, який  постановою керівника органу прокуратури 

включений у склад групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження 

прокурорів у конкретному кримінальному провадженні. Здійснення будь-

яких процесуальних дій під час підготовчого судового засідання, заявлення 

клопотань іншим прокурором, який не був призначений постановою 

керівника органу прокуратури або не входить до складу групи прокурорів у 

цьому кримінальному провадженні, не допускається. Наприклад, якщо 

виникають підстави для зміни підсудності кримінального провадження і 

направлення його з одного суду до іншого (в межах юрисдикції одного або 

різних апеляційних судів), клопотання про вирішення даного питання може 

бути заявлено стороною (ч. 2, 3 ст. 34 КПК), зокрема, прокурором, який 

постановою керівника прокуратури визначений як прокурор, що здійснює 

повноваження, передбачені ст. 36 КПК, в даному кримінальному 

провадженні, або прокурором, який відповідно до такої постанови 

включений до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні. 

Направлення такого клопотання вищестоящим прокурором не відповідає 

вимогам закону, оскільки він не є в даному випадку особою, уповноваженою 

на здійснення повноважень прокурора в конкретному кримінальному 

провадженні.  
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Значення принципу незмінюваності прокурора в одному 

кримінальному провадженні є поліаспектним: по-перше, незмінюваність 

прокурора забезпечує участь в судовому провадженні у першій інстанції 

публічного обвинувача, який детально обізнаний щодо обставин 

кримінального правопорушення та доказів, зібраних під час досудового 

розслідування; з цим безпосередньо пов’язане інше положення, що складає 

зміст другого аспекту значення вказаного принципу, – участь в суді першої 

інстанції публічного обвинувача, який безпосередньо здійснював 

керівництво досудовим розслідуванням, забезпечує реалізацію процесуально-

посадової активності публічного обвинувача, його відповідальність за 

ефективність системи кримінальної юстиції; по-третє, як зазначається в 

літературі,  цей принцип забезпечує цілісність предмету відання прокурора, 

який не «розпорошується» між різними прокурорами, які приходять на зміну 

один одному [15, c. 10]; нарешті, по-четверте – перспектива особистого 

підтримання публічного обвинувачення в суді покладає на прокурора, який 

здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням особливу 

відповідальність за якість досудового розслідування, сформульованого та 

висунутого за його результатами публічного обвинувачення. В цьому 

контексті слушною є думка О. М. Толочка, який розглядає правило про 

незмінюваність прокурора у кримінальному провадженні саме через призму 

ефективності його діяльності та вирішення завдань кримінального 

провадження в цілому. За відсутності інституту додаткового розслідування 

істотно підвищується персональна відповідальність кожного прокурора за 

якість кінцевого результату. Прокурор керує слідством для того, щоб самому 

ж ефективно підтримувати обвинувачення в суді [137, c. 143]. 

З огляду на сказане, інтерес викликає стан дотримання на практиці 

передбаченого законом принципу незмінюваності прокурора. З метою його 

з’ясування звернемося до дослідження, яке було проведено в 2017 році за 

ініціативи, організаційної та фінансової підтримки програмної ініціативи 

«Права людини і правосуддя» та Правової Ініціативи Відкритого 
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Суспільства, «Роль прокурора на досудовій стадії кримінального процесу». 

Хоча предметом даного дослідження є діяльність прокурора лише в сегменті 

досудового розслідування, відповідно і питання дотримання принципу 

незмінності прокурора також досліджено лише в межах досудового 

розслідування, тенденції, які мають місце на практиці, наочно демонструють, 

що цей принцип навіть в межах лише однієї стадії кримінального процесу 

дотримується не завжди. Так, під час анкетування практичних працівників 

дослідниками було отримано наступні відповіді: 50 % опитаних підтвердили, 

що в окремих випадках стається заміна прокурора на тому чи іншому етапі 

кимось з групи прокурорів; 12 % опитаних прокурорів вказали, що принцип 

незмінності не дотримується або взагалі або ж здебільшого. Серед причин 

частої заміни прокурорів у межах одного кримінального провадження 

учасниками фокус-груп називалося й надмірне навантаження на прокурора – 

процесуального керівника, який просто фізично не встигає бути присутнім на 

всіх судових засіданнях [104, c. 81]. При цьому в дослідженні відзначається, 

що задля формального забезпечення принципу «незмінності прокурора» 

набула значного поширення практика створення груп прокурорів фактично у 

кожному кримінальному провадженні, зважаючи на те, що створення груп 

процесуальних керівників у КПК передбачено як виключення із загального 

правила індивідуального процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням. Так, 78 % опитаних процесуальних керівників вказали, що 

групи прокурорів створюються у кожному кримінальному провадженні. Ще 

16 % – у більшості проваджень. На практиці такий виключний інструмент 

підвищення ефективності діяльності органів прокуратури у кримінальному 

провадженні став використовуватись як «механізм підстраховки» прокурора, 

який з тих чи інших причин не може бути присутнім у судовому 

засіданні [104, c. 82]. 

Підсумовуючи, вважаємо за необхідне зазначити, що формальне 

створення групи прокурорів не відповідає вимогам кримінального 

процесуального закону щодо здійснення прокурором повноважень у 
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кримінальному провадженні з його початку до завершення. Фактична заміна 

прокурора на стадії підготовчого судового провадження може мати місце 

лише у виняткових випадках, чітко визначених у ч. 3 ст. 37 КПК. При цьому 

постанова керівника прокуратури про заміну прокурора у кримінальному 

провадженні повинна бути належно мотивована. 

Наведені дані вищезазначеного дослідження свідчать про те, що, 

незважаючи на важливе значення в системі забезпечення вирішення завдань 

кримінального провадження, принцип незмінюваності прокурора 

дотримується не завжди, що, як правильно зазначається в науковій 

літературі, призводить до серйозних недоліків і прорахунків на всіх етапах 

кримінального провадження [126, c. 140]. Однією із найбільш 

розповсюджених причин його недотримання є надмірна завантаженість 

прокурорів-процесуальних керівників. При цьому організаційно-

процесуальна форма здійснення повноважень прокурора в конкретному 

кримінальному провадженні групою прокурорів, яка законодавцем 

передбачена як виняток із правила одноосібного процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення, на 

практиці застосовується як правило, що дозволяє заміняти прокурора на 

законних підставах. Проте, на нашу думку, принцип незмінюваності 

прокурора, так само як і його незалежності, неупередженості, має чітко 

дотримуватися під час здійснення кримінального провадження. Вирішення 

цього завдання, перш за все, лежить в площині організації роботи 

прокуратури, оптимізації навантаження прокурорів-процесуальних 

керівників, що має здійснюватися з урахуванням тих концептуальних 

положень кримінального процесуального законодавства, що спрямовані на 

забезпечення якості здійснюваних прокурором функцій та вирішення його 

завдань. У разі створення групи прокурорів дотримання принципу 

незмінюваності участі прокурора в кримінальному провадженні може бути 

забезпечено лише за рахунок участі в судових засіданнях старшого групи 

прокурорів або всієї групи прокурорів одночасно.  
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Наступним дискусійним питанням є обов’язковість участі прокурора у 

підготовчому судовому засіданні у кримінальному провадженні у формі 

приватного обвинувачення в порядку ч. 4 ст. 26 КПК України [99] та у 

кримінальному провадженні на підставі угоди про примирення. Як зазначено 

у вищевказаному інтерпретаційному акті ВССУ, участь прокурора не є 

обов’язковою у підготовчому судовому засіданні у кримінальному 

провадженні у формі приватного обвинувачення, хоча така точка зору дає 

привід для дискусій.  

В літературі обґрунтовано висловлюється думка, що позицію ВССУ 

можна було б визнати логічною, якби мова йшла про застосовування моделі 

проваджень у формі приватного обвинувачення, яка була передбачена 

КПК України 1960 р., тобто коли прокурор взагалі не брав участі у 

провадженні у формі приватного обвинувачення. У той же час сучасна 

модель кримінального провадження у формі приватного обвинувачення 

передбачає, що після внесення до ЄРДР заяви потерпілого провадження у 

формі приватного обвинувачення (включаючи й судові стадії) аналогічна 

процедурі проваджень у формі публічного обвинувачення. Відповідно, у 

провадженнях у формі приватного обвинувачення підтримання 

обвинувачення покладається на прокурора (окрім випадків його відмови від 

підтримання обвинувачення), що вимагає присутності прокурорів в судовому 

засіданні [75, c. 123]. 

Іншою є точка зору, відповідно до якої обов’язкова участь прокурора у 

всіх провадженнях не відповідає новітньому «духу» кримінального процесу, 

який прагне до максимальної ефективності за рахунок поміркованого підходу 

до спрощення процесуальної форми. Ця новітня тенденція вбачається у 

намаганнях законодавця розширити перелік категорій справ, які можуть 

розглядатися судами у спрощеному провадженні; у спробах запровадження 

ефективних процесуальних механізмів для розгляду справ за відсутності 

спору між сторонами [102]. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran535#n535
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Така тенденція знаходить своє практичне втілення у методичному 

обґрунтуванні діяльності прокурорів у підготовчому проваджені, коли, 

наприклад, розглядаються можливості ухвалення вироку на підставі угод про 

примирення [76, c. 23]. У рекомендаціях йдеться про те, що особливістю 

розгляду угоди у підготовчому судовому засіданні є те, що таке провадження 

проходить за обов'язкової участі сторін угоди з повідомленням інших 

учасників судового провадження, відсутність яких не є перешкодою для 

розгляду (ч. 2 ст. 474 КПК). Отже, розгляд судом угоди про примирення між 

потерпілим та підозрюваним може відбутися без участі прокурора, який не є 

стороною такої угоди. Однак, за змістом ч. 2 ст. 474 КПК прокурор не 

позбавлений можливості бути присутнім при розгляді судом угоди про 

примирення. Він на власний розсуд вирішує питання щодо своєї явки у 

підготовче судове засідання для висловлення позиції з приводу законності 

укладеної угоди та можливості ухвалення за нею вироку [76, c. 21]. 

Окрім того зазначається, що участь прокурора у підготовчому 

провадженні тягне за собою обов’язок і інших суб’єктів кримінального 

судочинства брати участь у цьому провадженні [76, c. 21]. Йдеться про те, що 

на відміну від КПК України 1960 р., де неявка інших учасників процесу (крім 

прокурора) не перешкоджала проведенню попереднього судового розгляду, 

діючий кримінальний процесуальний закон вимагає дотримання під час 

підготовчого судового засідання засад змагальності та диспозитивності з тим, 

щоб сторони кримінального провадження, які мають рівні процесуальні 

права, могли максимально чітко і точно донести до суду свою позицію, 

сприяючи ухваленню без зайвих зволікань законних та обґрунтованих 

судових рішень. 

Аргументуючи цю точку зору, автори методичних рекомендацій 

звертаються до практики ЄСПЛ, зокрема, рішення у справі «Де Хаес і Пяселс 

проти Бельгії» від 24.02.1997 р., у якому Суд дійшов висновку про те, що 

принцип рівності сторін – складова частина більш об'ємного поняття 

справедливого судового розгляду – вимагає, щоб кожній із сторін була 
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надана розумна можливість представляти свою справу в таких умовах, які не 

ставлять її в суттєво менш сприятливе становище у порівнянні з опонентом. 

Отже, роблять висновок автори рекомендацій, у судовому провадженні, де 

бере участь прокурор, присутність обвинуваченого, а також його захисників є 

обов'язковою» [76, c. 23]. У даному випадку відбувається, як здається, 

підміна понять, якщо у рішенні ЄСПЛ йдеться про «можливість», то в 

методичних рекомендаціях йдеться про «обов’язок». Зазначимо, що 

«можливість» та «обов’язок» не є тотожними поняттями, які тягнуть за 

собою певні дії. У першому випадку йдеться про те, що вчинення певних дій 

не є обов’язковим, у другому випадку такі дії мають бути вчинені у будь – 

якому випадку. Якщо ж звернутися до поняття «диспозитивність», на яку 

посилаються автори методичних рекомендацій, відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК 

України суть полягає в тому, що сторони кримінального провадження є 

вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений КПК. 

Саме на необхідність забезпечити реалізацію принципу диспозитовності 

вказує ЄСПЛ, зосереджуючи увагу на обов'язку держави забезпечити 

можливість сторін брати рівну участь у процесуальному спорі. Цей обов’язок 

держави полягає у створенні умов для того, щоб сторони мали можливість у 

практичній площині реалізувати власні процесуальні права, але ж саме 

рішення про те, чи скористатися наданим правом, чи відмовитися від нього, 

Європейський суд з прав людини цілковито покладає на розсуд сторін, що 

беруть участь у кримінальному провадженні.  

У цьому контексті слід звернути увагу на те, що обов’язок держави 

належним чином проінформувати учасників провадження про дату, час і 

місце проведення підготовчого засідання. При цьому суд повинен перед 

початком розгляду переконатися, що таке повідомлення мало місце і в особи 

не було поважних причин для неявки. У такому разі відсутність учасників не 

є перешкодою для проведення підготовчого засідання (звичайно, окрім 

спеціально обумовлених випадків, коли участь таких суб'єктів є 

обов'язковою).  
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Однак, вважаємо доцільним не погодитись із авторами методичних 

рекомендацій щодо необов’язкової участі прокурора у підготовчому 

судовому засіданні у кримінальному провадженні на підставі угоди про 

примирення. На підтримку зазначеної тези можна навести наступні 

аргументи: - у судовому засіданні з розгляду угоди прокурор оголошує 

короткий або повний (якщо надійшло відповідне клопотання) зміст 

обвинувального акту. Головуючий, встановивши особу обвинуваченого, 

роз’яснює йому суть обвинувачення і запитує, 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 (п. 4 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15.11.2012 p. 

«Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі 

угод» [91], п. 16 Постанови Пленуму ВССУ від 11.12.2015 p. [100]); - 

прокурор зобов’язаний висловити свою думку про можливість затвердження 

угоди. Думка прокурора щодо затвердження угоди повинна бути 

об’єктивною, ґрунтуватися на матеріалах провадження та нормах закону 

(п. 16 Наказу Генерального прокурора України «Про організацію діяльності 

прокурорів у кримінальному провадженні» від 19.12.2012 р. [98]); - на етапі 

розгляду судом питання про затвердження угоди прокурор сприяє суду у 

встановленні всіх передбачених ст. 474 КПК обставин, які створюють 

передумови для затвердження угоди; - КПК не надає прокурору повноважень 

щодо реагування на невідповідність цієї угоди нормам закону або інтересам 

сторін чи суспільства у досудовому провадженні, оскільки зобов’язує 

прокурора надіслати обвинувальний акт із угодою до суду. Однак, КПК надає 

можливість прокурору оскаржити вирок на підставі угоди про примирення 

виключно з підстав затвердження судом угоди у кримінальному 

провадженні, в якому згідно із частиною третьою статті 469 цього Кодексу 

угода не може бути укладена; - відповідно до ч. 6 ст. 376 КПК України копія 

вироку негайно після його проголошення вручається  прокурору. Згідно із 
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ч. 7 ст. 376 КПК копія судового рішення не пізніше наступного дня після 

ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був 

присутнім в судовому засіданні; - пункт 15 Постанови Пленуму ВССУ № 13 

від 11.12.2015 p. «Про практику здійснення судами кримінального 

провадження на підставі угод» передбачає, 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 [100]. 

Таким чином, якщо прокурор не буде брати участь у судовому 

засіданні на підставі угоди про примирення, він: 1) не зможе висловити свою 

думку про можливість затвердження такої угоди та орієнтувати суд на 

відмову в її затвердженні, якщо угода про примирення відповідно до ч. 3 

ст. 469 КПК не може бути укладена у провадженні; 2) не зможе оперативно 

відреагувати на вирок суду, яким затверджено угоду про примирення, 

шляхом подання апеляційної скарги; 3) не зможе подати суду клопотання про 

продовження судового розгляду кримінального провадження у загальному 

порядку у випадку відмови суду у затверджені угоди та у зв’язку із 

відсутністю необхідності продовження досудового розслідування внаслідок 

його фактичного закінчення (п. 18 Постанови Пленуму ВССУ № 13 від 

11.12.2015 р. «Про практику здійснення судами кримінального провадження 

на підставі угод» [100]); 4) буде позбавлений можливості відстояти свою 

позицію щодо обов’язкового повернення йому кримінального провадження 

для продовження досудового розслідування у загальному порядку та 

проведення тих слідчих дій, які не були розпочаті до моменту укладення 

угоди. 

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок про те, що 

участь прокурора у підготовчому судовому засіданні у кримінальному 

провадженні на підставі угоди про примирення також має бути 

обов’язковою [131]. 
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У той же час слід звернути увагу на те, що коли йдеться про спрощені 

провадження щодо кримінальних проступків обов’язкова участь прокурора в 

цьому судовому провадженні взагалі не передбачається або передбачається у 

виключних випадках. Це випливає із змісту ст. 381 КПК, відповідно до якої 

суд за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, має 

право розглянути обвинувальний акт щодо вчинення кримінального 

проступку без проведення судового розгляду в судовому засіданні за 

відсутності учасників судового провадження, якщо обвинувачений, що був 

представлений захисником, беззаперечно визнав свою винуватість, не 

оспорює встановлені досудовим розслідуванням обставини і згоден із 

розглядом обвинувального акта за його відсутності, а потерпілий не 

заперечує проти такого розгляду. Поряд із цим, суд має право викликати для 

участі в ньому учасників кримінального провадження, якщо визнає це за 

необхідне (ч. 3 ст. 382 КПК). 

Із змісту ст. 381 КПК також випливає, що на стадії підготовчого 

провадження, зокрема, коли йдеться про спрощене провадження щодо 

кримінальних проступків, в залі судового засідання, як правило, взагалі 

відсутні сторони, суд виносить вирок одноособово, вивчивши обвинувальний 

акт з клопотанням про його розгляд у спрощеному провадженні та додані до 

нього матеріали (ч. 1 ст. 381 КПК). 

Викладене дає підстави дійти висновку щодо доцільності коригування 

редакції ч. 2 ст. 314 КПК, яку пропонується викласти наступним чином: 

«Підготовче судове засідання відбувається за обов’язковою участю 

прокурора (за винятком випадків, коли кримінальне провадження 

здійснюється у формі спрощеного провадження щодо кримінальних 

проступків в порядку § 1 гл. 30 КПК)… (далі за текстом)». 

На підставі аналізу норм КПК можна зробити висновок про те, що не 

тільки участь прокурора є обов’язковою для проведення підготовчого 

судового засідання, а й тих його учасників, які вказані в ч. 2 ст. 314 – 

обвинуваченого, захисника, потерпілого, його представника та законного 
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представника, цивільного позивача, його представника, цивільного 

відповідача та його представника, представника юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження. З огляду на це обґрунтовану критику викликають 

роз’яснення вказаного законодавчого положення, наведені в Інформаційному 

листі ВССУ, в якому йдеться про те, що 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 

України), які належним чином повідомлені про дату, час і місце проведення 

такого засідання (при цьому суд повинен переконатися, що таке 

повідомлення мало місце), не перешкоджає його проведенню. Адже 

буквальне тлумачення наведеного законодавчого положення дає підстави 

констатувати обов’язковість участі в підготовчому провадженні всіх 

зазначених осіб (якщо, звичайно, такі є в конкретному кримінальному 

провадженні).  

Разом з тим, на нашу думку, законодавцю доцільно було б 

диференціювати вимогу обов’язкової участі в підготовчому провадженні всіх 

названих його учасників залежно від завдань цієї стадії, на вирішення яких 

встановлюється загальний або особливий порядок підготовчого 

провадження. Так, наприклад, завданням підготовчого провадження, що 

здійснюється за загальним порядком, є встановлення підстав для подальшої 

судової діяльності в стадії судового розгляду та вирішення організаційно-

підготовчих питань для його проведення. Тому доцільність вимоги щодо 

обов’язкової участі на цьому етапі кримінального провадження всіх названих 

осіб викликає сумнів, адже судовий захист їх прав, свобод і законних 

інтересів буде забезпечено в наступній стадії кримінального провадження, а 

тому і участь в підготовчому провадженні має бути дискретною (йдеться про 

участь потерпілого, його представника та законного представника, 

цивільного позивача, його представника та законного представника, 

цивільного відповідача та його представника). Це, з одного боку, цілком 
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відповідає інтересам зазначених учасників судового провадження, а з іншого 

не перетворюється у перешкоду в його проведенні у випадку їх неявки в 

судове засідання. Протилежно це питання має вирішуватися при проведенні 

підготовчого засідання у кримінальному провадженні на підставі угод або 

при розгляді клопотання про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності. З огляду на завдання вирішення кримінального конфлікту в 

цій стадії кримінального провадження, участь названих його учасників має 

бути обов'язковою. З огляду на сказане, вважаємо за доцільне внести 

відповідні зміни до ч. 2 ст. 314 КПК, унормувавши участь вказаних осіб у 

підготовчому провадженні залежно від його завдань.  

Повертаючись до чинного нормативного регулювання даного питання, 

яке, як зазначено, передбачає обов’язкову участь всіх цих учасників, 

зазначимо, що на практиці проблемним  є питання щодо обов’язкової участі 

обвинуваченого, потерпілого у підготовчому судовому засіданні. Так, 

відповідно до даних Звіту за формою 21-1 про розгляд апеляційною 

інстанцією матеріалів кримінальних проваджень протягом 2017 року судами 

апеляційної інстанції скасовано із призначенням нового судового розгляду 

26 вироків судів першої інстанції, постановлених за відсутності 

обвинуваченого, та 184 вироки, постановлені за відсутності потерпілого, не 

повідомленого належним чином [28]. 

Одночасно на практиці виникають ситуації, коли належним чином 

повідомлені про дату, час та місце судового розгляду потерпілі не бажають 

з’являтись до суду, а провести належно як підготовче судове засідання, так і 

судовий розгляд без участі потерпілого неможливо. 

Відповідно до даних Форми № 1-1-ОП Звіту про оперативність 

розгляду матеріалів кримінального провадження у Краматорському міському 

суді Донецької області протягом 2016 року відкладено судовий розгляд 

кримінальних проваджень у 161 випадках у зв’язку із неявкою потерпілих та 

свідків [27].  
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Враховуючи наведене, вважаємо за можливе застосування до 

потерпілого такого заходу забезпечення кримінального провадження, як 

привід. Адже, відповідно до чинної нормативної моделі порядку набуття 

особою, яка постраждала від кримінального правопорушення, 

процесуального статусу потерпілого залучення її до кримінального 

провадження в такий спосіб відбувається винятково за волевиявленням чи 

згодою цієї особи, тобто диспозитивно (за її заявою або письмовою згодою). 

Тому подальша неявка до суду без поважної причини за умови  здійснення її 

виклику відповідно до закону, є перешкодою здійсненню правосуддя та 

вирішенню завдань кримінального провадження. У зв’язку із цим видається 

за доцільне внести зміни до КПК та друге  речення ч. 1 ст. 325 КПК України 

викласти у наступній редакції: «Суд має право накласти грошове стягнення 

на потерпілого або застосувати до нього привід у випадках та в порядку, 

передбачених главою 12 цього Кодексу». Слід зазначити, що така пропозиція 

підтримується практичними працівниками. За результатами проведеного 

опитування з питань дисертаційного дослідження 100 % респондентів 

підтримали запровадження норми, відповідно до якої привід може бути 

застосований до потерпілого. В цьому контексті необхідно зазначити, що 

привід потерпілого відомий законодавству іноземних країн. Так, наприклад, 

згідно до ст. 250 КПК Латвійської Республіки для забезпечення участі 

підозрюваного, обвинуваченого, свідка і потерпілого в процесуальній дії, 

якщо він без поважної причини не з'являється за викликом особи, яка 

здійснює провадження, може бути застосований примусовий привід [145]. 

Аналогічне положення закріплено і в КПК Республіки Казахстан, відповідно 

до ст. 157 якого у випадку неявки без поважної причини за викликом 

підозрюваний, обвинувачений, підсудний, а також свідок, потерпілий можуть 

бути за мотивованою постановою особи, яка здійснює досудове 

розслідування, суду піддані приводу (примусовому доставленню) [146].  

Окрім того, варто звернути увагу на проблемні питання щодо виклику 

потерпілого, який знаходиться на території проведення операції об’єднаних 
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сил. У звя’зку із цим вважаємо за доцільне внести зміни до ст. 135 КПК 

України, доповнивши її частиною 9 такого змісту: «У випадку, якщо особа не 

має офіційної електронної адреси, змінила своє місце проживання 

(перебування) та її нова адреса місця проживання (перебування), 

місцезнаходження чи місця роботи невідома, та виключно у разі, якщо 

неможливо здійснити виклик у передбаченому ч. 1 ст. 135 цього Кодексу 

порядку, суд викликає її через оголошення на офіційному веб-сайті судової 

влади України (з посиланням на веб-адресу відповідної ухвали суду в 

Єдиному державному реєстрі судових рішень), яке повинно бути розміщене 

не пізніше ніж за двадцять днів до дати відповідного судового засідання. З 

опублікуванням такого оголошення особа вважається  викликаною у 

встановленому КПК порядку». 

Крім того, вважаємо за необхідне статтю 325 КПК України доповнити 

частиною другою, яку викласти у такій редакції: «Повторне неприбуття в 

судове засідання потерпілого, який був викликаний у встановленому цим 

Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки 

про виклик або ознайомлення з її змістом у інший спосіб), без поважних 

причин або без повідомлення про причини неприбуття прирівнюється до 

його відмови від обвинувачення і має наслідком закриття кримінального 

провадження за відповідним обвинуваченням у кримінальному провадженні 

у формі приватного обвинувачення. У такому випадку прокурор 

зобов’язаний звернутися до суду з вмотивованим клопотанням про закриття 

кримінального провадження, яке долучається до матеріалів кримінального 

провадження. Копія постанови надається обвинуваченому, його захиснику, 

законному представнику». 

Одночасно, частину 2 ст. 284 КПК України пропонуємо доповнити 

новим пунктом, відповідно до якого кримінальне провадження закривається 

судом «на підставі вмотивованого клопотання прокурора, якщо потерпілий, 

викликаний у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне 

підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її 
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змістом у інший спосіб), без поважних причин або без повідомлення про 

причини не прибув у підготовче судове засідання або у засідання під час 

судового розгляду у кримінальному провадженні у формі приватного 

обвинувачення». 

Також проблемним на практиці є питання обов'язкової участі 

обвинуваченого у підготовчому судовому засіданні. Варто звернути увагу на 

те, що є певні вилючення з цього правила. Так, відповідно до частини 3 статті 

323 КПК судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо злочинів, 

зазначених у частині другій статті 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. 

Статтею 5 ЗУ «Про здійснення правосуддя та кримінального 

провадження у зв’язку із проведенням антитерористичної операції» 

встановлено, що ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий 

виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини 

більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває в районі 

проведення антитерористичної операції, та оголошення його у розшук є 

підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи 

спеціального судового провадження в порядку, передбаченому КПК України, 

з особливостями, встановленими цим Законом [96]. 

Аналогічного змісту положення закріплено і в ч. 3 ст. 12 ЗУ «Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України» [93]. 

За наявності таких обставин за клопотанням прокурора, до якого 

додаються матеріали про те, що обвинувачений знав або повинен був знати 

про розпочате кримінальне провадження, суд постановляє ухвалу про 

здійснення спеціального судового провадження стосовно такого 

обвинуваченого. Якщо у справі декілька обвинувачених, суд постановляє 
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ухвалу лише стосовно тих обвинувачених, щодо яких існують обставини для 

спеціального судового провадження. Участь захисника у спеціальному 

судовому провадженні є обов’язковою (ч. 3 ст. 323 КПК). Проте ці правила 

передбачено для судового розгляду. При цьому стаття 314 КПК не містить 

жодних винятків з правила про обов’язкову участь обвинуваченого в 

підготовчому судовому засіданні. Разом з тим, у ч. 2 ст. 314 КПК 

зазначається, що підготовче судове засідання відбувається згідно з 

правилами, передбаченими КПК України для судового розгляду.  

З огляду на це, науковці правильно зазначають, що ч. 2 ст. 314 КПК 

України є відсильною нормою до глави 28 КПК і при її застосуванні 

(зокрема, з’ясуванні процесуальної форми підготовчого судового засідання)  

слід звертатися до норм КПК України, які регламентують порядок судового 

розгляду (як загальний, так і диференційований). Однією із таких норм, які 

передбачають порядок проведення судового розгляду, є стаття 323 КПК, яка 

встановлює наслідки неприбуття обвинуваченого до суду [214]. 

Таким чином, тлумачення ч. 2 ст. 314 та ст. 323 КПК України у їх 

системному зв’язку дозволяє дійти висновку про те, що підготовче 

провадження у кримінальних провадженнях, у яких здійснювалося 

спеціальне досудове розслідування, може здійснюватися за відсутності 

обвинуваченого з дотриманням правил, передбачених статтею 323 КПК 

України. Проте, відсутність у статті 314 КПК будь-яких згадок про 

можливість проведення підготовчого судового засіданні без участі 

обвинуваченого (in absentia) в кримінальних провадженнях, у яких 

здійснювалося спеціальне досудове розслідування, на практиці призводить 

до наявності багатьох рішень суду про повернення обвинувального акту 

прокурору з цієї підстави. Так, приміром, у ЄДРСР міститься значна 

кількість ухвал місцевих судів, якими обвинувальний акт повертається 

прокурору з огляду на неможливість проведення підготовчого судового 

засідання у відсутність обвинуваченого (принаймні така підстава 

зазначається серед інших, що у сукупності складають мотивування 
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відповідної ухвали суду). При цьому в одних випадках судді обґрунтовують 

власні рішення невідповідністю обвинувального акта вимогам статті 291 

КПК, наводячи його конкретні недоліки (відсутність розписки підозрюваного 

про отримання копії обвинувального акту, наявність сумнівів щодо 

правильності відомостей про місце проживання підозрюваного, відсутність 

на обвинувальному акті печатки Генеральної прокуратури України тощо), в 

інших – посилаються на невідповідність обвинувального акту вимогам 

закону без конкретизації його недоліків, побічно згадуючи про неможливість 

проведення підготовчого судового засідання без участі обвинуваченого [214]. 

Так, наприклад, ухвалою Біляївського районного суду Одеської області 

обвинувальний акт повернуто прокурору з огляду на те, що до 

обвинувального акту не додано розписку обвинуваченого про отримання 

обвинувального акту (у цьому кримінальному провадженні здійснювалося 

спеціальне досудове розслідування), а також враховуючи відсутність 

правового механізму для застосування інституту спеціального судового 

розгляду у підготовчому судовому засіданні. Як зазначив суд, аналізуючи 

реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні 

№ 22017160000000050 від 07.03.2017 р., суд приходить до висновку, що 

ОСОБА_2 після закриття кримінального провадження відносно нього не знав 

про кримінальне переслідування та висунуте відносно нього обвинувачення. 

Крім цього, розділ ІV «Судове провадження у першій інстанції», глава 27 

«підготовче провадження» КПК України не передбачає проведення 

спеціального провадження під час підготовчого судового засідання, що 

можливо лише на стадії судового розгляду, а тому в клопотанні про 

проведення спеціального судового розгляду слід відмовити [174]. 

Оскарження прокурорами таких ухвал суду, як правило, призводить до 

їх скасування апеляційними судами. Проведеним узагальненням судової 

практики з цього питання в ЄДРСР встановлено значну кількість рішень  

апеляційних судів, якими задовольняються апеляційні скарги прокурорів на 

ухвали судів першої інстанції про повернення обвинувального акту 
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прокурору з підстав не зазначення в ньому відомостей щодо засобів зв’язку 

обвинуваченого, а також у зв’язку із тим, що КПК не передбачає проведення 

підготовчого засідання без участі обвинуваченого. Скасовуючи такі ухвали, 

апеляційні суди обґрунтовують свої рішення, як правило, тим, що висновки 

суду про невідповідність обвинувального акту вимогам статті 291 КПК 

України не відповідають змісту обвинувального акту, а твердження суду про 

неможливість здійснення підготовчого судового засідання у відсутності 

обвинуваченого є необґрунтованими, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 323 КПК 

України судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо злочинів, 

зазначених у частині 2 ст. 297-1 КПК України, може здійснюватися за 

відсутності обвинуваченого (in absentia) [156].  

Проте, на наш погляд, така суперечлива практика виникла у зв'язку із 

недосконалістю правового регулювання цього питання в ст. 314 КПК, яка не 

містить жодних винятків із загального правила щодо обов’язковості участі в 

підготовчому судовому засіданні обвинуваченого. Вказане правове 

регулювання не сприяє правовій визначеності та призводить до тяганини і 

витрачання зайвих ресурсів. Видається, що рішення суду про здійснення 

спеціального судового провадження має прийматися не в судовому розгляді 

(як це передбачено ч. 3 ст. 323 КПК), а під час підготовчого судового 

засідання, оскільки підготовче провадження є початковим етапом судового 

провадження у першій інстанції, у зв’язку із чим логічним є прийняття 

рішення про застосування диференційованого порядку судового 

провадження на даному його етапі. З огляду на це, в разі звернення 

прокурора до суду з обвинувальним актом у кримінальному провадженні, в 

якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування, саме прокурор 

зобов’язаний у підготовчому судовому засіданні заявити обґрунтоване 

клопотання про здійснення спеціального судового провадження і надати суду 

відповідні матеріали, які підтверджують наявність для застосування такого 

порядку передбачених законом підстав. В цьому контекті необхідно звернути 

увагу на наступні зміни в правовому регулюванні даного питання. 



 

 

72 

Відповідно до п. 20-1 розділу ХІ Перехідні положення КПК України 

тимчасово, але не пізніше дня початку діяльності Державного бюро 

розслідувань (опублікування у газеті "Урядовий кур’єр" відповідного 

повідомлення його керівником) спеціальне досудове розслідування 

здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні 

щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-

2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, частинами другою - п’ятою статті 191 (у 

випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), 

статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-

5, 348, 364, 365, 368, 368-2, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 

443, 444, 446, 447 КПК, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який 

переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або 

міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів 

слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або 

стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на 

тимчасово окупованій території України або в районі проведення 

антитерористичної операції. Здійснення спеціального досудового 

розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли 

злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з 

метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошені у 

міждержавний та/або міжнародний розшук, чи які понад шість місяців 

переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що 

вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території 

України або в районі проведення антитерористичної операції, та вони 

розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, 

зазначеними у цьому абзаці, а виділення матеріалів щодо них може 

негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового 

розгляду.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n698
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n721
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n726
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n729
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n733
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n745
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1276
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2405
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2535
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2554
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2583
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2712
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2830
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3028
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Положення частини п’ятої статті 139 цього Кодексу у разі вчинення 

злочинів, визначених в абзаці другому цього пункту, поширюються також на 

осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з 

метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких 

наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово 

окупованій території України або в районі проведення антитерористичної 

операції. 

Судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо злочинів, 

зазначених у частині другій статті 297-1 цього Кодексу, а також у цьому 

пункті, 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, чи який понад 

шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення 

від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні 

дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій 

території України або в районі проведення антитерористичної операції. 

Вимоги щодо особливостей застосування глави 24-1 цього Кодексу, 

передбачені цим пунктом, поширюються на кримінальні провадження, у яких 

підозрюваний, крім неповнолітнього, на момент звернення до суду з 

клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування або 

обвинувальним актом оголошений у міждержавний та/або міжнародний 

розшук, чи понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з 

метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого 

наявні фактичні відомості, що він перебуває за межами України, на 

тимчасово окупованій території України або в районі проведення 

антитерористичної операції. 

Кримінальні провадження, у яких здійснювалося спеціальне досудове 

розслідування щодо злочинів, передбачених цим пунктом, і обвинувальні 

акти направлені до суду до спливу строку, передбаченого абзацом першим 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n5104
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n5121
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цього пункту, а так само кримінальні справи, які станом на цю дату 

перебувають на розгляді суду, розглядаються з урахуванням правил 

спеціального судового провадження та особливостей, визначених цим 

пунктом.  

Таким чином, приписи зазначеного пункту порівняно з іншими 

положеннями глави 24-1 та ст. 323 КПК фактично розширювали підстави 

використання in absentia та надавали можливість її застосування щодо 

підозрюваного, обвинуваченого, який понад 6 місяців переховується від 

органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності 

та/або стосовно якого є фактичні дані, що він перебуває за межами України, 

на тимчасово окупованій території або в районі проведення операції 

об’єднаних сил, незважаючи на неоголошення особи в міждержавний та/або 

міжнародний розшук. 

Положення п.20-1  розділу XI КПК втратили чинність з 27.11.2018 

року, тобто з дня початку діяльності ДБР, а, отже, після втрати чинності п.20-

1 питання щодо здійснення кримінального провадження за відсутності 

підозрюваного, обвинуваченого врегульоване главою 24-1 КПК та приписами 

ст. 323 КПК. 

Враховуючи наведене, ненадання слідчим, прокурором доказів 

оголошення підозрюваного, обвинуваченого міждержавний та/або 

міжнародний розшук є безумовною підставою для відмови в задоволенні 

клопотання про здійснення спеціального судового провадження. 

Зазначена обставина має бути в обов’язковому порядку врахована 

прокурором при підготовці клопотання про здійснення спеціального 

судового провадження у кримінальних провадженнях, які надійшли до суду 

до  втрати чинності  пунктом 20-1 розділу XI КПК, або станом на цю дату 

перебувають у провадженні суду та у яких in absentia  застосовано щодо  

обвинуваченого, який понад 6 місяців переховується від органів слідства та 

суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно 

якого є фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово 
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окупованій території або в районі проведення операції об’єднаних сил, 

незважаючи на неоголошення особи в міждержавний та/або міжнародний 

розшук.  

 Розглянувши клопотання прокурора та перевіривши додані до нього 

матеріали, суд має постановити ухвалу про здійснення спеціального судового 

провадження, яка в судовому розгляді матиме значення належної правової 

підстави для застосування цієї диференційованої процедури. Якщо ж під час 

судового розгляду підстави для здійснення спеціального судового 

провадження перестануть існувати, суд має застосувати загальний порядок 

судового розгляду. 

  З урахуванням наведеного пропонується унормувати порядок 

ініціювання прокурором під час підготовчого судового засідання  розгляду 

судом питання про проведення спеціального судового провадження.  

 

 

Висновки до розділу 1 

1. Підготовче судове провадження є відносно самостійною частиною 

кримінального провадження, з якої починається судове провадження у 

першій інстанції, яка має власні завдання, специфічне коло учасників і 

процесуальних засобів діяльності, у якій встановлюються підстави для 

призначення судового розгляду та його підготовки або врегулювання 

кримінально-правового конфлікту. 

2. В стадії підготовчого судового провадження вирішується завдання 

щодо встановлення процесуальних підстав для призначення судового 

розгляду та  здійснення його підготовки, а також встановлення правових 

підстав для врегулювання кримінально-правового конфлікту на даному етапі 

кримінального провадження.  

3. Завдання підготовчого судового провадження обумовлюють його 

функціональне призначення в системі кримінального провадження, яке 

відрізняється залежно від процесуального рішення, з яким прокурор 
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звернувся до суду: при надходженні обвинувального акта з додатками, 

клопотання про застосування ПЗМХ або ПЗВХ ця стадія відіграє підготовче-

організаційне значення по відношенню до наступної стадії кримінального 

провадження – судового розгляду; при зверненні прокурора з клопотанням 

про звільнення особи від кримінальної відповідальності або з обвинувальним 

актом разом з угодою призначення цієї стадії полягає у вирішенні питання 

стосовно врегулювання кримінально-правового конфлікту. 

4. З метою забезпечення однакового розуміння судами вимог 

законодавства в частині проведення підготовчого судового засідання «згідно 

з правилами, передбаченими цим Кодексом для судового розгляду», 

вважаємо за доцільне внести відповідні зміни до ч. 2 ст. 314 КПК, виклавши 

її після слів «щодо якої здійснюється провадження,» у такій редакції «згідно 

із загальними положеннями судового розгляду, передбаченими статтями 318-

330 цього Кодексу».  

Вказана конкретизація меж правового регулювання унеможливить 

вирішення судами питань щодо призначення судових експертиз, проведення 

слідчих (розшукових) дій, як таких, що непритаманні цій стадії, зважаючи на 

її завдання, а також випадки відмови у задоволенні мотивованих клопотань 

прокурора щодо розшуку обвинуваченого або здійснення спеціального 

судового провадження під час підготовчого судового засідання. 

5. В структурі цілеспрямованості процесуальної діяльності учасників 

кримінального провадження на етапі підготовчого судового провадження 

завдання прокурора полягають у сприянні врегулюванню кримінально-

правового конфлікту до судового розгляду шляхом ухвалення судом вироку 

на підставі затвердженої угоди про примирення або визнання винуватості,  

постановлення ухвали про закриття кримінального провадження зі 

звільненням особи від кримінальної відповідальності чи сприянні 

подальшому руху кримінального провадження у розумні строки і вирішення 

кримінально-правового конфлікту під час судового розгляду. 
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6. Участь прокурора в підготовчому судовому провадженні є 

обов’язковою, в тому числі й у провадженні на підставі угод (за винятком 

випадків, коли кримінальне провадження здійснюється у формі спрощеного 

провадження щодо кримінальних проступків).  

7. Відповідно до принципу незмінюваності прокурора в підготовчому 

провадженні має брати участь той прокурор, який здійснював процесуальне 

керівництво досудовим розслідуванням. Значення цього принципу  є 

поліаспектним: - незмінюваність прокурора забезпечує участь в судовому 

провадженні у першій інстанції публічного обвинувача, який детально 

обізнаний щодо обставин кримінального правопорушення та доказів, 

зібраних під час досудового розслідування; участь в суді першої інстанції 

публічного обвинувача, який безпосередньо здійснював керівництво 

досудовим розслідуванням, забезпечує реалізацію процесуально-посадової 

активності публічного обвинувача, його відповідальність за ефективність 

системи кримінальної юстиції; цей принцип забезпечує цілісність предмету 

відання прокурора. 

8. Враховуючи диференціацію процесуальної форми підготовчого 

судового провадження, що забезпечує вирішення різних за своїм характером 

завдань, обґрунтовано доцільність диференціації вимоги обов’язкової участі 

в підготовчому провадженні всіх зазначених у ч. 2 ст. 314 КПК його 

учасників залежно від завдань цієї стадії, на вирішення яких встановлюється 

загальний або особливий порядок підготовчого провадження. Якщо 

процесуальна діяльність в цій стадії  здійснюється за загальним порядком і 

спрямована на встановлення підстав для подальшої судової діяльності в 

стадії судового розгляду та вирішення організаційно-підготовчих питань для 

його проведення, доцільність вимоги щодо обов’язкової участі на цьому 

етапі кримінального провадження  всіх указаних у ч. 2 ст. 314 КПК учасників 

викликає сумнів. Проте, у кримінальному провадженні на підставі угод або 

при розгляді клопотання про звільнення особи від кримінальної 



 

 

78 

відповідальності участь названих його учасників має бути 

обов'язковою [128].  

9. Звернення прокурора до суду з обвинувальним актом у 

кримінальному провадженні, в якому було проведено спеціальне досудове 

розслідування, обумовлює необхідність унормування в главі 27 КПК порядку 

проведення підготовчого судового засіданні за відсутності обвинуваченого 

(in absentia). З огляду на це, вважаємо за доцільне внести відповідні зміни до 

ч. 2 ст. 314 КПК, в якій після слів «підготовче судове засідання відбувається 

за участю прокурора, обвинуваченого» зазначити: «крім кримінальних 

проваджень щодо злочинів, зазначених у частині другій статті 297-1 цього 

Кодексу, в яких було проведено спеціальне досудове розслідування і на час 

призначення підготовчого судового засідання обвинувачений продовжує 

переховуватися від органів слідства та суду з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності та оголошений у міжнародний та/або 

міждержавний розшук».  
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РОЗДІЛ 2 

УЧАСТЬ ПРОКУРОРА В ПІДГОТОВЧОМУ СУДОВОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ 

 

2.1. Підготовка прокурора до підготовчого судового засідання 

Результативність процесуальної діяльності прокурора в підготовчому 

судовому засіданні багато в чому залежить від його підготовки до цього 

засідання. Зважаючи на це, П. М. Каркач обґрунтовано зазначає, що «до 

підготовчого слухання справи прокурор повинен: а) вивчити і 

законспектувати матеріали справи з аналізом доказів; б) скласти план 

доповіді і обґрунтувати свої позиції з тих питань, які з’ясовує суд; 

в) ознайомитися із матеріалами: документами, скаргами, клопотаннями, які 

надійшли безпосередньо до суду після направлення справи прокурором; 

г) відпрацювати позицію інших учасників процесу, їх можливих клопотань, 

враховуючи, що ухвала судді про призначення справи до розгляду 

оскарженню не підлягає, за винятком повернення обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного 

характеру. Тому при підготовчому розгляді справи інформація прокурора 

щодо можливості призначення справи до розгляду і його думка щодо 

клопотань інших учасників процесу повинні бути об’єктивними, 

ґрунтуватися на матеріалах справи та нормах закону» [37, c. 61–62]. Як 

справедливо вказують В. В. Колодчин і А. Р. Туманянц, значний обсяг робіт 

по підготовці до першої судової стадії, а також той факт, що у кожного 

працівника прокуратури за напрямком процесуальне керівництво в 

провадженні одночасно перебуває далеко не одна справа, безумовно 

викликає питання про часовий ресурс, на який може розраховувати прокурор 

при підготовці до першого засідання у суді [42, c. 76]. 

Питання часу, яке є у розпорядженні прокурорів для підготовки до 

першого етапу судового провадження, піднімалися ще за часів дії 

попереднього КПК України. Ґрунтовно вивчивши цю проблему, 
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В. Т. Маляренко зазначав, що навіть нескладні арифметичні дії свідчать про 

дефіцит часу, який є у розпорядженні прокурорів для підготовки до 

підготовчого провадження. Дослідник зазначав, що визначений законом 

термін (десять або двадцять днів) (за КПК України 1960 р.) обов'язково 

припадає на два вихідних (субота та неділя). Ще день на реєстрацію справи у 

канцелярії суду, на доповідь голові чи його заступнику. Повернення справи 

до канцелярії з відповідною резолюцією, передачу справи з канцелярії 

безпосередньо судді. За цей час необхідно ретельно вивчити справу 

незалежно від її обсягу і складності, а також вирішити низку питань, 

пов'язаних з призначенням справи до розгляду в суді [60, c. 157].  

Нині у прокурорів, безумовно, є більше часу і можливостей для того, 

щоб вникнути в сутність кримінального провадження, вивчити ті обставини, 

які є суттєвими для того, щоб сформувати процесуальну позицію у 

підготовчому проваджені. Нові можливості прокурори отримали за рахунок 

введення норми щодо незмінюваності прокурора у кримінальному 

провадженні, про яку йшлося вище,  хоча проблеми, пов’язані з визначенням 

строків проведення підготовчого провадження, залишаються і нині та 

потребують свого вирішення. 

У чинному КПК зазначається, що після отримання обвинувального 

акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру або клопотання про звільнення від кримінальної 

відповідальності суд не пізніше п'яти днів з дня його надходження призначає 

підготовче судове засідання (ч. 1 ст. 314 КПК України). 

Доволі чітке положення, що викладено у ч. 1 ст. 314 КПК, не завжди 

однозначно сприймалося суддівським корпусом, викликало неоднозначну 

практику правозастосування. Так окремі судді, прокурори, захисники 

вважали, що така норма вказує на необхідність проведення підготовчої стадії 

судового провадження не пізніше п'яти днів, після надходження до суду 

обвинувального акта. Інші виходили з того, що п’ятиденний строк 

встановлений лише на призначення підготовчого судового засідання.  
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ВССУ роз'яснив, що п'ять днів надається суду не для проведення, а 

лише для призначення підготовчого засідання, зокрема, вказавши, що: 

«головуючий (професійний суддя, який головує під час колегіального 

судового розгляду або здійснює його одноособово) отримує обвинувальний 

акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру або клопотання про звільнення від кримінальної 

відповідальності, про що робиться запис у контрольному журналі судових 

справ та інших матеріалів, переданих для розгляду судді. Не пізніше п'яти 

днів із дня надходження у провадження конкретного судді обвинувального 

акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру або клопотання про звільнення від кримінальної 

відповідальності суд постановляє ухвалу про призначення підготовчого 

судового засідання, в якій визначає дату, час та місце його проведення» [99].  

Це роз'яснення ВССУ уточнило позицію законодавця в плані 

тлумачення ч. 1 ст. 314 КПК, але в той же час створило нову сферу 

невизначеності: діюче кримінальне процесуальне законодавство містить 

строк для призначення підготовчого судового засідання, але не вказує, коли 

саме підготовче провадження має бути закінчене, тобто закон не визначає 

його часових меж. Така ситуація, безумовно, не сприяє плановій роботі 

прокурорів, при тому, що у зв’язку із відсутністю чіткої часової 

регламентації виникає загроза порушення засади розумних строків, а відтак – 

порушення права особи на справедливий суд. Вирішуючи цю проблему, як 

здається, цілком розумним і логічним (в плані регламентації часу, в який 

необхідно розпочати підготовче провадження) є застосування законодавцем 

юридичної категорії «розумний строк», про що вже йшла мова в цій роботі. 

Зважаючи на це, на наш погляд, доцільно внести до чинного КПК відповідні 

уточнення, якими встановити «розумні строки» не лише призначення 

підготовчого судового засідання, а й проведення підготовчого судового 

провадження. Таке твердження цілком відповідає позиції ЄСПЛ, висловленій 

в рішенні по справі «Білуха проти України» від 09.11.2006 р., в якому 
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зазначено: «…навіть зовнішні прояви можуть мати певну важливість або, 

іншими словами, «правосуддя повинно не тільки чинитися, повинно бути 

також видно, що воно чиниться (див. рішення у справі «Де Куббер проти 

Бельгії» від 26.10.1984 р., п. 26). Важливим питанням є довіра, яку суди 

повинні всиляти в громадськість у демократичному суспільстві» [122]. 

Тобто, здійснення підготовчого провадження протягом невиправдано 

тривалого строку, неодноразові перерви в ньому не свідчать про те, що 

правосуддя чиниться і особі забезпечується доступ до суду, скоріше навпаки 

– відсутність нормативно регламентованого строку підготовчого 

провадження сприяє тому, що особа знаходиться у стані правової 

невизначеності і їй перешкоджають в доступі до правосуддя.  

Методичними рекомендаціями з питань участі прокурорів у 

підготовчому судовому провадженні регламентовано лише ті повноваження 

прокурора, які безпосередньо реалізуються ним під час проведення 

підготовчого судового засідання, та одночасно залишено поза увагою 

питання підготовки прокурора до моменту його проведення. Водночас, як 

зазначалося вище, підготовка до підготовчого судового засідання має 

важливе значення для ефективної участі прокурора в ньому та вирішення 

завдань, які виникають на даному етапі кримінального провадження. Тому, 

питання, які необхідно вирішити прокурору під час підготовки до участі у 

проведенні підготовчого судового засідання, можливо розділити на дві 

самостійні взаємопов'язані групи в залежності від тих завдань, які 

вирішуються судом саме на цій стадії. 

До першої групи належать ті питання, які пов'язані із прийняттям 

судом рішень, передбачених ч. 3 ст. 314 КПК, а саме: затвердити угоду або 

відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження 

прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, 

передбаченому статтями 468–475 цього Кодексу; закрити провадження у 

випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4–8, 10 частини 

першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу; повернути 
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обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру прокурору, якщо вони не відповідають 

вимогам цього Кодексу; направити обвинувальний акт, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру до 

відповідного суду для визначення підсудності у випадку встановлення 

непідсудності кримінального провадження; призначити судовий розгляд на 

підставі обвинувального акта, клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру; доручити представнику 

персоналу органу пробації скласти досудову доповідь. 

До другої групи належать ті питання, перелік яких закріплено у ч. 2 ст. 

315 КПК та які пов'язані із вирішенням судом питань, пов'язаних із 

підготовкою до судового розгляду, а саме: визначення судом дати та місця 

проведення судового розгляду; з’ясування у відкритому чи закритому 

судовому засіданні необхідно здійснювати судовий розгляд; з’ясування 

судом питання про склад осіб, які братимуть участь у судовому розгляді; 

розгляду судом клопотання учасників судового провадження про: здійснення 

судового виклику певних осіб до суду для допиту; витребування певних 

речей чи документів; здійснення судового розгляду в закритому судовому 

засіданні; вчинення судом інших дій, необхідних для підготовки до судового 

розгляду. Також до другої групи, як видається, необхідно віднести питання 

щодо запобіжного заходу, вирішення яких передбачено ч. 3 ст. 315 КПК. 

З огляду на викладене, підготовку до проведення підготовчого 

судового засідання прокурор повинен розпочати з моменту отримання 

відповідного судового виклику та ухвали суду про призначення підготовчого 

судового засідання. Підготовка прокурора до проведення підготовчого 

судового засідання має, на наш погляд, включати: - вивчення обвинувального 

акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру щодо їх відповідності вимогам ст.ст. 291–293 КПК з 

метою спростування можливих клопотань сторони захисту щодо 

необхідності їх повернення, а також підготовки власного клопотання про їх 
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повернення у разі самостійного виявлення їх недоліків2; - ретельне вивчення 

матеріалів досудового розслідування. Зазначене має виняткове значення у 

випадку заміни прокурора у порядку ст. 37 КПК, коли підтримання 

публічного обвинувачення покладено на прокурора, який не затверджував 

обвинувальний акт та не здійснював нагляд за додержанням законів під час 

проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням; - вивчення угоди про примирення або про 

визнання винуватості (у випадку її укладення) з метою надання належної 

правової оцінки укладеній сторонами угоді відповідно до вимог глави 35 

КПК, насамперед звернувши увагу на те, чи можливе її укладення у цьому 

кримінальному провадженні (ч. 3 ст. 469 КПК), чи дотримано вимоги ч. 8 ст. 

469 КПК, а також чи не допущено порушень, які можуть бути підставою для 

відмови суду в затвердженні угоди (ч. ч. 6, 7 ст. 474 КПК); - встановлення 

наявності або відсутності обставин, які б потребували внесення клопотання 

про зміну підсудності; - встановлення наявності або відсутності підстав, 

передбачених ст. 75 КПК України, для заявлення клопотання про відвід 

судді; - з'ясування кола осіб, явка яких необхідна для належного проведення 

підготовчого судового засідання, окрім тих, перелік яких встановлено ч. 2 

ст. 314 КПК України, зокрема, педагога, психолога або лікаря, а також 

представника служби у справах дітей та уповноваженого підрозділу органів 

Національної поліції (ст.ст. 491, 496 КПК). Хоча вказані особи і не належать 

до учасників кримінального провадження, їх виклик у судове засідання 

сприятиме більш ефективному та належному судовому розгляду в силу 

здійснюваної ними професійної діяльності; - складення грунтовного плану 

судового розгляду провадження та дослідження доказів; - підготовка на 

підставі складеного плану списку осіб, які братимуть участь у судовому 

розгляді, – свідків, понятих, експертів тощо, а також відповідних клопотань 
                                                 

2 Непоодинокими на практиці є випадки встановлення прокурором недоліків обвинувального акту 

після направлення останнього до суду. З огляду на це виникає питання щодо можливості відкликання 

обвинувального акту з метою його подальшого доопрацювання. Чинний КПК не передбачає такого 

повноваження прокурора, проте ця мета досягається за рахунок заяви прокурором у підготовчому судовому 

засіданні клопотання про повернення судом обвинувального акту прокурору у зв’язку з його 

невідповідністю вимогам закону.    
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про здійснення їх судового виклику для допиту; - встановлення необхідності 

заявлення клопотань про витребування певних речей та документів та 

складення таких клопотань; - встановлення необхідності проведення 

судового розгляду у закритому судовому засіданні з метою висловлення своєї 

думки з цього приводу та заявлення відповідного клопотання; - складення 

клопотань про обрання, зміну, скасування заходів забезпечення 

кримінального провадження, в тому числі запобіжного заходу, обраного 

щодо обвинуваченого; - вивчення матеріалів, що характеризують особу 

обвинуваченого, з метою формування думки щодо необхідності подання 

клопотання щодо складення досудової доповіді; - складення за наявності 

підстав, передбачених ч. 3 ст. 323 КПК, клопотання про здійснення 

спеціального судового провадження стосовно такого обвинуваченого; - 

встановлення необхідності розгляду кримінального провадження судом 

присяжних. Перевірка наявності відповідного роз'яснення прокурора 

обвинуваченому про суд присяжних у матеріалах досудового розслідування. 

Обов'язкове заявлення клопотання про роз'яснення судом права на суд 

присяжних обвинуваченому під час підготовчого судового засідання у разі 

невиконання цього обов'язку судом. 

На окрему увагу в контексті розгляду питання підготовки прокурора до 

підготовчого судового засідання заслуговує проблема підготовки ним 

клопотання про застосування запобіжного заходу, яка набула нового 

звучання з прийняттям рішення КСУ від 23.11.2017 р. у справі за 

конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

положення третього речення частини третьої статті 315 Кримінального 

процесуального кодексу України. В цьому рішенні КСУ зазначив, що 

обґрунтованість застосування запобіжних заходів, пов’язаних з обмеженням 

права особи на свободу та особисту недоторканність, зокрема домашнього 

арешту та тримання під вартою, має піддаватися судовому контролю через 

певні проміжки часу, періодично об’єктивним та неупередженим судом на 
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предмет перевірки наявності чи відсутності ризиків, за яких вказані запобіжні 

заходи застосовуються, у тому числі при закінченні досудового 

розслідування, коли деякі ризики вже можуть зникнути. …продовження дії 

заходів забезпечення кримінального провадження, а саме запобіжних заходів 

у виді домашнього арешту та тримання під вартою, обраних під час 

досудового розслідування, без перевірки судом обґрунтованості підстав для 

їх застосування, суперечить вимогам обов’язкового періодичного судового 

контролю за застосуванням запобіжних заходів, пов’язаних з обмеженням 

права особи на свободу та особисту недоторканність, закріпленого у частині 

другій статті 29 Конституції України, згідно з якою «ніхто не може бути 

заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим 

рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом». 

Конституційний Суд України вважає, що запобіжні заходи (домашній арешт 

та тримання під вартою), які обмежують гарантоване частиною першою 

статті 29 Конституції України право людини на свободу та особисту 

недоторканність, можуть бути застосовані судом на новій процесуальній 

стадії – стадії судового провадження, зокрема під час підготовчого судового 

засідання, лише за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставі та в 

порядку, встановлених законом. Конституційний Суд України зазначає, що 

висновки слідчого судді щодо будь-яких обставин, які стосувалися суті 

підозри, обвинувачення та були взяті до уваги при обґрунтуванні 

запобіжного заходу, обраного під час досудового розслідування, для суду на 

стадії судового провадження не є преюдиційними. У підготовчому 

провадженні суд має перевірити обґрунтованість застосування запобіжного 

заходу щодо обвинуваченого, пов’язаного з обмеженням його права на 

свободу та особисту недоторканність, та прийняти вмотивоване рішення, 

незважаючи на те, чи закінчився строк дії ухвали слідчого судді, 

постановленої на стадії досудового розслідування про обрання такого 

запобіжного заходу. Під час судового провадження у суді першої інстанції 

(проведення підготовчого судового засідання та судового розгляду) прокурор 
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як сторона обвинувачення має обов’язок підтримувати публічне 

обвинувачення у суді, доводити винуватість особи та необхідність 

продовження запобіжного заходу шляхом подання відповідних клопотань 

щодо цього продовження [110]. В цьому контексті необхідним також 

видається звернення до рішення ЄСПЛ від 09 жовтня 2014 року у справі 

«Чанєв проти України», у якому Суд наголосив на неприпустимості 

порушення пп. «с» п. 1 ст. 5 Конвенції, в якому йдеться, що нікого не може 

бути позбавлено свободи без застосування процедури, встановленої 

законом [123]. Такий підхід ЄСПЛ не відповідає автоматичному  

продовженню тримання під вартою під час підготовчого судового засідання, 

який застосовувався до прийняття зазначеного рішення КСУ. Водночас, 

ВССУ в Інформаційному листі від 30 грудня 2016 року «Щодо вжиття 

заходів загального характеру, зумовлених порушенням ст. 5 Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод, які встановлені у рішенні 

Європейського суду з прав людини від 9.10.2014 у справі «Чанєв проти 

України»» визнав цю проблему і встановив, що відповідно до усталеної 

практики ЄСПЛ не допускається тримання під вартою підозрюваного, 

обвинуваченого без судового рішення, що виключає, зокрема, можливість, в 

тому числі, і «автоматичного» продовження застосування такого запобіжного 

заходу [217]. 

Тож, здійснюючи підготовку до підготовчого судового засідання, 

прокурор зобов’язаний скласти вмотивоване письмове клопотання про 

продовження запобіжного заходу, якщо він вважає, що для цього є достатні 

підстави, адже з прийняттям вказаного рішення КСУ автоматичне 

продовження запобіжного заходу унеможливлено. З цією метою прокурор у 

своєму клопотанні зобов’язаний навести ризики, які обґрунтовують 

необхідність продовження запобіжного заходу, які з огляду на практику 

ЄСПЛ, мають виправдовувати саме продовження строку дії запобіжного 

заходу, а не його обрання. При цьому необхідно мати на увазі, що 

обгрунтування клопотання про застосування запобіжного заходу та 
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продовження його строку не співпадають, адже згідно до практики ЄСПЛ 

продовження строку запобіжного заходу має обґрунтовуватися новими 

обставинами, що обумовлюють необхідність подальшого обмеження 

конституційного права людини. У справі «Вітрук проти Укрїни» вказано, що 

п. 3 ст. 5 Конвенції вимагає, що судові органи мають навести інші підстави 

для продовження тримання під вартою, оскільки зі спливом певного часу 

саме тільки існування обґрунтованої підозри перестає бути підставою для 

позбавлення свобод. У справі «Геращенко проти України» Суд визначив, що 

тривале існування обґрунтованої підозри у вчиненні затриманою особою 

злочину є обов’язковою і неодмінною умовою законності її продовжуваного 

тримання під вартою. Але із закінченням певного періоду часу такої підозри 

вже недостатньо. У таких випадках Суд має встановити, чи продовжують 

виправдовувати позбавлення свободи особи інші підстави, наведені 

судовими органами [14, c. 72].  

В контексті розгляду даного питання необхідно також зазначити, що з  

метою забезпечення права обвинуваченого на захист прокурором під час 

підготовчого судового провадження має бути дотримана також і вимога ч. 2 

ст. 184 КПК стосовно надання копії клопотання та матеріалів, якими 

обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, не пізніше 

ніж за три години до початку розгляду клопотання, а також додатків до 

клопотання, передбачених ч. 3 ст. 184 КПК. 

 

2.2. Повноваження прокурора в підготовчому судовому засіданні 

На початку розгляду питання повноважень прокурора в підготовчому 

судовому провадженні варто зазначити, що чинним КПК у ч. 2 ст. 36 

закріплено повноваження прокурора, більшість з яких у сукупності 

забезпечують реалізацію ним функції нагляду за додержанням законів під час 

проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням. Також серед повноважень прокурора в цій же 

статті КПК названо і підтримання державного обвинувачення в суді (п. 15 
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ч. 2 ст. 36 КПК), що, по суті, являє собою не повноваження прокурора, а 

основний напрям його діяльності в судовому провадженні, який є його 

однойменною кримінальною процесуальною функцією (а відповідно до 

Конституції України – підтримання публічного обвинувачення в суді). Тож 

простежується певна непослідовність позиції законодавця у визначенні 

підтримання публічного обвинувачення і як функції, і як повноваження 

прокурора.  

З цього приводу зауважимо, що згідно із усталеними у науці підходами 

під повноваженнями прокурора зазвичай розуміють обсяг (сукупність) прав і 

обов'язків, якими наділений прокурор для здійснення покладених на органи 

прокуратури функцій. Водночас з точки зору загально-теоретичних підходів 

до розглянутого терміну під повноваженнями, як правило, розуміється 

гарантована законом міра прийняття процесуальних рішень і вчинення 

процесуальних дій [56, c. 26]. Таке розуміння випливає і з етимології слова 

«повноваження», оскільки дане слово в лексичному значенні синонімічне 

словосполученню «мати право», але в семантичному плані воно включає в 

себе і значення «бути зобов'язаним». Вчені зазначають, що «повноваження» 

являють собою сукупність прав і обов’язків державних органів і громадських 

організацій, а також посадових та інших осіб, закріплених за ними у 

встановленому законодавством порядку для здійснення покладених на них 

функцій [9, c. 639].  

Аналіз наукової літератури дає можливість стверджувати, що питання 

про застосування прокурором повноважень слід розглядати з точки зору: по-

перше, закріплення відповідного повноваження в законі або іншому 

легальному джерелі правового регулювання; по-друге, можливості 

конкретного прокурора застосовувати на практиці те або інше повноваження, 

що зумовлюється його посадовою компетенцією [1; 37, c. 61–62; 61; 125; 

143]. З огляду на сказане, повноваження прокурора можна розглядати як 

сукупність закріплених у законах чи інших легальних джерелах правового 

регулювання прав та обов'язків прокурорів, наданих їм державою з метою 
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реалізації завдань прокурорської діяльності. Підсумовуючи, можна дійти 

висновку про доцільність усунення термінологічної неточності п. 15 ч. 2 ст. 

36 КПК з урахуванням того, що підтримання публічного обвинувачення є 

функцією прокуратури, а повноваженнями є сукупність прав та обов’язків 

прокурора, спрямованих на реалізацію зазначеної функції. 

Чинний КПК не деталізує процедуру підготовчого судового засідання, 

а ч. 2 ст. 314 КПК містить відсильну норму, відповідно до якої після 

виконання вимог, передбачених статтями 342–345 Кодексу, головуючий 

з'ясовує в учасників судового провадження їх думку щодо можливості 

призначення судового розгляду. Тож, після видкриття судового засідання, 

повідомлення про його повне фіксування технічними засобами, а також 

оголошення складу суду головуючий роз’яснює учасникам судового 

провадження право відводу і з'ясовує, чи заявляють вони кому-небудь відвід, 

який розглядається і вирішується відповідно до ст. 75–81 КПК.  

Питання про відвід прокурора у підготовчому судовому засіданні 

вирішує суд, який його проводить (ч. 2 ст. 81 КПК). У разі задоволення 

відводу прокурора у кримінальному провадженні керівником органу 

прокуратури невідкладно призначається інший прокурор, який 

здійснюватиме повноваження прокурора у цьому кримінальному 

провадженні (ч. 1 ст. 83 КПК). Як і інші учасники судового провадження, 

прокурор може заявити відвід, який розглядається за загальним порядком. 

Продовжуючи розгляд повноважень прокурора в підготовчому 

провадженні слід, на нашу думку, звернути увагу на те, що чинний КПК 

обходить мовчанням питання щодо форми подання матеріалів кримінального 

провадження, хоча попередній КПК 1960 року вимагав, щоб ці матеріали 

передавалися у прошитому та пронумерованому вигляді (ч. 5 ст. 218 КПК 

1960 року), а додаткові рекомендації з цього приводу надавалися відомчими 

інструкціями Генеральної прокуратури України, зокрема, було передбачено, 

що обсяг кожного окремого тому не повинен перевищувати 250 аркуші. 
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Нині відсутність чітко унормованої форми подання матеріалів до суду 

є, на нашу думку, виправданим, оскільки, якщо попередній КПК передбачав 

необхідність передачі матеріалів досудового розслідування до суду у 

підшитому вигляді ще до початку попереднього розгляду справи суддею, то 

чинний КПК навпаки прямо забороняє передачу суду жодних матеріалів, 

окрім підсумкового документу, що складається за результатами досудового 

розслідування. Відтак відпадає необхідність прошивати матеріали 

досудового розслідування, коли мова йде про підготовку прокурорів до 

підготовчого провадження. 

У той же час не можна ігнорувати проблему систематизації матеріалів 

досудового розслідування з огляду ефективної роботи прокурорів у процесі 

підготовки до першої стадії провадження у суді першої інстанції. Вбачається, 

що нині є вкрай актуальним внесення відповідних змін до Наказу 

Генеральної Прокуратури України «Про затвердження Інструкції з 

діловодства в органах прокуратури України» № 103 від 24.02.2016 p. [94], 

спрямованих на оптимізацію роботи прокурора з підготовки до судових 

стадій провадження. На нашу думку, така систематизація матеріалів має 

відбуватися за критеріями юридичної природи документів та можливості їх 

використання в суді як доказів. В літературі висловлено позицію, згідно до 

якої з точки зору оптимізації роботи прокурора по підготовці до судових 

стадій провадження більш виправданою є систематизація матеріалів 

досудового розслідування, оптимальним варіантом якої є формування із усіх 

матеріалів досудового розслідування трьох окремих блоків (томів): 

а) документи, що присвячені організаційно-процесуальним рішенням; 

б) докази, які надаються суду; в) докази, які не надаються суду. В рамках 

кожного окремого блоку, з урахуванням індивідуальних особливостей 

справи, матеріали можуть бути систематизовані  за хронологічним або 

поепізодним способом [42, c. 81]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 317 КПК документи, інші матеріали, надані суду 

під час судового провадження його учасниками, судові рішення та інші 
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документи і матеріали, що мають значення для цього кримінального 

провадження, долучаються до обвинувального акта, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, 

клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності і є матеріалами 

кримінального провадження (кримінальною справою). 

Частина 4 ст. 291 КПК встановлює вичерпний перелік тих документів, 

які прокурор надає суду, та передбачає безумовну заборону щодо надання 

суду інших документів до початку судового розгляду. 

Відповідно до Методичних рекомендацій з питань участі прокурорів у 

підготовчому судовому провадженні прокурор повинен під час підготовчого 

судового засідання заявити клопотання про долучення до обвинувального 

акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності документів, інших матеріалів (у тому числі матеріалів 

досудового розслідування), що мають значення для цього провадження.  

Цілком очевидно, що без наявності додаткових матеріалів, на основі 

лише обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування, 

затвердити угоду або відмовити в її затвердженні (п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК), 

виконавши при цьому вимоги процесуального закону, передбачені ч. ч. 6, 7 

ст. 474 КПК (зокрема, переконатися у добровільності укладення угоди, що 

передбачає витребування скарг обвинуваченого та матеріалів щодо їх 

вирішення, або перевірити правильність кваліфікації), а також закрити 

кримінальне провадження у зв'язку із звільненням особи від кримінальної 

відповідальності згідно із ч. 2 ст. 284 КПК чи п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК лише на 

основі клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та 

реєстру матеріалів досудового розслідування без перевірки  підстав для такого 

звільнення неможливо.  

Ураховуючи те, що прийняття рішення щодо угоди, а також про 

закриття кримінального провадження є завершальними для судового 

провадження в суді першої інстанції (п.п. 1, 2 ч. 3 ст. 314 КПК), автори 
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методичних рекомендацій рекомендують прокурорам наявні матеріали 

досудового розслідування у цих провадженнях у підготовчому засіданні 

приєднувати до обвинувального акта чи клопотання, що дозволить 

забезпечити законність прийнятих судами рішень.  

Крім того, у кримінальних провадженнях, що здійснюються в 

загальному порядку, у підготовчому судовому засіданні можуть бути подані 

документи та інші матеріали в обґрунтування клопотань, заявлених під час 

підготовки до судового розгляду. Водночас матеріали досудового 

розслідування, що містять докази в обґрунтування винуватості,  необхідно 

подавати вже на стадії судового розгляду.  

З огляду на функціональне призначення матеріалів досудового 

розслідування, а також особливості диференційованих порядків підготовчого 

судового провадження (на підставі угод, а також щодо розгляду клопотання 

про звільнення від кримінальної відповідальності), на наш погляд, матеріали 

досудового розслідування доцільно систематизувати у вигляді двох окремих 

томів: перший том – матеріали досудового розслідування, що містять докази 

в обґрунтування винуватості особи, які прокурор має намір використовувати 

під час підтримання публічного обвинувачення (протоколи слідчих 

(розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, ухвали слідчого судді, 

на підставі яких отримано дозволи на їх проведення, висновки експертів 

тощо); другий том – інші матеріали, що мають значення саме для 

підготовчого судового провадження, зокрема, ухвали суду щодо обрання 

запобіжного заходу, постанови про призначення групи прокурорів, групи 

слідчих, протоколи про надання доступу обвинуваченому та його захиснику 

до матеріалів досудового розслідування тощо. 

До початку підготовчого судового засідання прокурор може самостійно 

встановити підстави для повернення обвинувального акту або клопотання 

(про що частково вже йшла мова в першому розділі даної роботи). В цьому 

контексті виникає питання щодо наявності у нього повноваження стосовно 

відкликання цих процесуальних документів, якими ініційовано судове 
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провадження і які, як зазначалося в цій роботі, мають значення 

кримінального позову. Чинний КПК такого повноваження прокурора не 

передбачає. Здійснення компаративного аналізу з цієї проблематики 

показало, що законодавством окремих європейських країн передбачено 

можливість відкликання прокурором направленого до суду обвинувального 

акту як виняток із загального правила недопустимості такого відкликання. 

Так, як зазначають німецькі фахівці, після відкриття основного судового 

провадження «обвинувачений» стає «підсудним». У підсудного немає 

можливості оскаржити постанову про відкриття. До суду переходить 

панування над провадженням: прокуратура не може навіть відкликати 

обвинувачення (§ 156 КПК), діє так званий «принцип незмінності». Справа 

вважається прийнятою до провадження [216, c. 135]. Як виняток відповідно 

до § 153b КПК ФРН якщо публічне обвинувачення пред’явлено, прокуратура 

може у випадках, передбачених в абзаці 1 і 3 цієї статті, відкликати 

обвинувальний висновок на будь-якій стадії провадження і закрити 

кримінальне провадження, якщо проведення кримінального провадження 

призвело б до тяжких наслідків для ФРН або якщо кримінальне 

переслідування суперечить іншим пріоритетним суспільним 

інтересам [16, c. 229]. 

Проте, як зазначалося, чинний КПК України такої можливості 

прокурора взагалі не передбачає, але, як свідчить практика,  випадків 

встановлення самим же прокурором підстав для повернення підсумкового 

акту досудового розслідування досить багато і з цією метою 

використовується механізм заявлення прокурором відповідного клопотання 

про повернення обвинувального акту у зв'язку із невідповідністю вимогам 

законодавства [173; 194; 204]. В цьому контексті слід зазначити, що 

відповідно до результатів проведеного опитування практичних працівників 

90 % респондентів підтримують позицію щодо закріплення права прокурора 

заявляти клопотання про повернення обвинувального акта, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. 
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Такі  клопотання прокурора повинні бути обгрунтованими матеріалами 

кримінального провадження та посиланнями на норми закону, оскільки 

недодержання цих вимог має наслідком відмову у їх задоволенні судом. 

Прикладом такої процесуальної ситуації може бути ухвала Лубенського 

міськрайонного суду Полтавської області від 28.09.2018 р., у якій вказано, що 

прокурор в підготовчому судовому засіданні заявив клопотання про 

повернення обвинувального акту. Клопотання мотивоване тим, що в реєстрі, 

складеному у кримінальному провадженні, не зазначено процесуальне 

рішення, яке полягало у складанні обвинувального акту. Перелік вимог до 

обвинувального акту наведений в ст. 291 КПК України. Однак, прокурор не 

навів жодних недоліків з вказаного переліку, які є підставою для повернення 

обвинувального акту. КПК України не передбачає вимоги про зазначення в 

реєстрі процесуального рішення, яке полягало у складанні обвинувального 

акту. З огляду на це, суд призначив судовий розгляд даного кримінального 

провадження [193].  

Вивченням правозастосовної практики з питання ініціювання 

прокурором повернення йому обвинувального акту встановлено, що 

причинами застосування цієї ітеративної процедури, як правило, виступають 

невідповідність обвинувального акту вимогам закону щодо його форми та 

змісту. Так, наприклад, в ухвалі про повернення обвинувального акту від 

13.07.2017 р. Чернігівський районний суд Запорізької області зазначив, що до 

Чернігівського районного суду Запорізької області з Чернігівського відділу 

Бердянської місцевої прокуратури надійшли матеріали кримінального 

провадження за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні злочину, 

передбаченого ст. 366-1 КК України. В підготовчому судовому засіданні 

прокурор заявив клопотання про повернення йому обвинувального акту у 

звязку із тим, що обвинувальний акт не підписаний прокурором, а також до 

обвинувального акту долучена розписка про отримання його копії та реєстру 

матеріалів досудового розслідування, яка не містить підпису підозрюваного, 

а також не містить дати отримання зазначених документів [206]. 
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В контексті розгляду даного питання вважаємо за необхідне 

підкреслити, що у випадку встановлення порушень вимог КПК щодо форми 

та змісту обвинувального акту прокурор повинен самостійно ініціювати його 

повернення судом. Так, ухвалою Красноармійського міськрайонного суду 

Донецької області від 22.12.2016 p. задоволено клопотання прокурора, який 

не затверджував та не підписував обвинувальний акт, а входив до групи 

прокурорів, про повернення цього обвинувального акту у порядку п. 3 ч. 3 

ст. 314 КПК України, оскільки останній не містив інформації щодо витрат на 

залучення експерта та розміру шкоди, заподіяної кримінальним 

правопорушенням. Крім того, цей обвинувальний акт визнано судом таким, 

що містить у собі неконкретне обвинувачення [191]. 

Важливе значення це має у випадку допущення стороною 

обвинувачення неконкретності обвинувачення особи у вчиненні 

кримінального правопорушення, яка прямо порушує право особи на захист, 

що є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону та 

на що неодноразово вказувалось у судовій практиці. Наприклад, 

задовольняючи касаційну скаргу засудженого та скасовуючи вирок 

Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 29 травня 

2014 року та ухвалу Апеляційного суду Хмельницької області від 25 липня 

2014 року ВССУ вказав, що як убачається зі змісту обвинувального акту (т. 1, 

а.с. 2) досудовим слідством не сформульовано ОСОБА_2 обвинувачення у 

вчиненні злочину за ч. 1 ст. 286 КК України, що є порушенням вимог ст. 291 

КПК України [177]. Зазначена обставина залишилась як поза увагою 

прокурора, що брав участь у розгляді даного провадження в суді першої 

інстанції, так і місцевого суду та суду апеляційної інстанції. Тож, прокурор 

не повинен чекати, коли сторона захисту зверне увагу суду на 

невідповідність процесуальних документів вимогам закону, прокурор має 

виправляти усі помилки ще на стадії досудового розслідування, надаючи у 

розпорядження суду якісний та обґрунтований процесуальний документ, 

яким у даному випадку є обвинувальний акт. Така випереджаюча тактика 
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прокурора є гарантією обґрунтованості його процесуальної позиції щодо 

відповідності обвинувального акта вимогам КПК України, що забезпечить 

оперативність просування кримінального провадження зі стадії підготовчого 

провадження до судового розгляду, і по суті буде сприяти забезпеченню 

швидкого, повного та неупередженого судового розгляду кримінального 

діяння. 

Наприкінці розгляду даного питання необхідно підкреслити, що 

повернення обвинувального акту прокурору (за ініціативою суду або за 

ініціативою самого прокурора) передбачено законом лише на стадії 

підготовчого судового провадження, що виключає можливість застосування 

цієї ітеративної процедури під час судового розгляду. Між тим, як свідчить 

правозастосовна практика, такий підхід поділяється не всіма 

правозастосовцями. Так, під час судового розгляду кримінального 

провадження  про обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 407 КК України, прокурор заявив 

клопотання про повернення обвинувального акта прокурору у зв'язку із тим, 

що в ході судового розгляду вказаного кримінального провадження 

обставини, викладені у обвинувальному акті, не знайшли свого 

підтвердження, оскільки обвинувачення є не конкретним. Перевіривши 

матеріали провадження, з'ясувавши думку обвинуваченого ОСОБА_1, який 

заперечив проти повернення обвинувального акта прокурору, його 

захисника, який підтримав думку обвинуваченого, суд прийшов до висновку, 

що дане клопотання не ґрунтується на законі і не підлягає до задоволення з 

огляду на наступне: статтями 340, 341 КПК України передбачене право 

прокурора на відмову від обвинувачення або на зміну обвинувачення чи на 

пред'явлення додаткового обвинувачення. Після неодноразового роз'яснення 

прокурору цих його прав та обов'язків, останній заявив про небажання 

відмовитись від пред'явленого ОСОБА_1 обвинувачення та від зміни даного 

обвинувачення. Чинним КПК України не передбачено можливості 

повернення обвинувального акта прокурору зі стадії судового розгляду, 
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оскільки дане питання може бути вирішене лише на стадії підготовчого 

судового засідання. На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 340, 341 

КПК України, суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора про 

повернення обвинувального акта прокурору [179]. 

В першому розділі цієї роботи акцентувалася увага на значенні 

обвинувального акту, клопотання прокурора про застосування ПЗМХ або 

ПЗВХ, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності 

як кримінального позову, яким ініціюється судове провадження, складання та 

звернення з яким до суду належить до виключної компетенції прокурора. 

Цим обумовлюються нормативні вимоги до змісту та форми вказаних 

процесуальних рішень прокурора, дотримання яких є обов'язковим. Тож, 

забезпечення відповідної якості цих процесуальних актів належить до зони 

відповідальності прокурора і складає зміст його процесуального обов'язку, 

невиконання якого має наслідком повернення йому відповідного 

процесуального документу. 

Аналіз ухвал судів першої інстанції про повернення обвинувального 

акту, клопотання про застосування ПЗМХ або ПЗВХ прокурору показав, що 

найбільш поширеними підставами для повернення прокурору зазначених 

процесуальних документів є: - в обвинувальному акті, клопотанні про 

застосування ПЗМХ або ПЗВХ відсутнє формулювання обвинувачення в 

розумінні п. 13 ч. 1 ст. З КПК України, оскільки воно викладено не 

конкретно, не містить детального опису всіх елементів складу кримінального 

правопорушення, яке інкримінується обвинуваченому; - обвинувальний акт, 

клопотання про застосування ПЗМХ або ПЗВХ складений слідчим, 

підписаний прокурором, але не завірений гербовою печаткою та до нього не 

додані документи, що підтверджують повноваження прокурора на 

затвердження обвинувального акту; - обвинувальний акт, клопотання про 

застосування ПЗМХ або ПЗВХ не містить відомостей про залучення 

представника потерпілого та у ньому не зазначені дані, передбачені п. 3 ч. 2 

ст. 291 КПК України; - обвинувальний акт, клопотання про застосування 
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ПЗМХ або ПЗВХ не містить дати його складання та затвердження; - в 

обвинувальному акті не зазначено повних анкетних даних та відомостей 

щодо фактичного місця проживання обвинуваченого; - в обвинувальному, 

клопотанні про застосування ПЗМХ або ПЗВХ акті не зазначені анкетні дані 

потерпілого та не встановлено його фактичне місце проживання; - до 

обвинувального акту, клопотанню про застосування ПЗМХ або ПЗВХ не 

долучено розписки обвинуваченого та його захисника про отримання копії 

обвинувального акту; - в обвинувальному акті, клопотанні про застосування 

ПЗМХ або ПЗВХ та додатках до нього відсутні відомості про залучення 

захисника, участь якого, відповідно до ст. 52 КПК України, є обов’язковою; - 

різноманітні недоліки реєстру матеріалів досудового розслідування [150]. 

Також аналіз матеріалів кримінальних проваджень засвідчує, що у 

найбільшій мірі підставами повернення обвинувального акта прокуророві є 

те, що в обвинувальному акті всупереч п. 5 ч. 2 ст. 291 КПК не повністю 

викладені фактичні обставини кримінального правопорушення, які прокурор 

та слідчий вважають встановленими, а також в окремих випадках в 

обвинувальних актах відсутнє формулювання обвинувачення, яке 

підміняється викладанням тексту повідомлення про підозру. 

Суди цілком справедливо реагують на такі випадки, так, наприклад, 

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова вказав в ухвалі, що 

дослідивши обвинувальний акт, суд доходить висновку про необхідність 

його повернення прокурору через його невідповідність вимогам КПК 

України, а саме, формулювання обвинувачення є неконкретизованим, 

оскільки не містить даних про те, як саме та звідкіля обвинувачена вчинила 

крадіжку майна потерпілого. Відсутність даної обставини перешкоджає 

визначенню правильності правової кваліфікації дій обвинуваченого [199].  

Про неувагу прокурорів до вимог КПК України під час складання 

обвинувальних актів, що є причиною їх повернення, свідчить і ухвала 

Вільнянського районного суду Запорізької області, яка, може бути корисною 

для прокурорів як своєрідний «анти зразок», оскільки суддя зазначив всі 
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недоліки одного обвинувального акта. Зокрема, в цій ухвалі йдеться про те, 

що суд, не оцінюючи доведеності обвинувального акта, а лише перевіряючи 

його з приводу вимог п. 5 ч. 2 ст. 291 КПК України, з метою забезпечення 

права обвинуваченого знати, в чому його звинувачують, констатує, що 

обвинувальний акт є неконкретним і не містить, як того вимагає п. 5 ч. 2 

ст. 291 КПК України, дані про суб'єктивну сторону злочину, про наявність і 

спрямованість умислу, мотиву злочину, не відповідає вимогам п. 2 ч. 1 ст. 91 

КПК України щодо викладення суб'єктивної сторони злочину. Крім того, 

текст звинувачення містить численні лексичні, морфологічні, синтаксичні, 

орфографічні, пунктуаційні, а також стилістичні помилки, що позбавляє суд 

можливості об'єктивно сприймати його, а також перевірити на відповідність 

правової кваліфікації злочину, відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 291 КПК України. 

У цій ухвалі також зазначається, що згідно із п. 9.5.1 «Інструкції з 

діловодства в органах прокуратури України», затвердженої наказом 

Генерального прокурора України від 15 січня 2013 року [94], засвідчення 

документів здійснюється шляхом їх підписання, затвердження та 

проставлення печатки. Однак поданий обвинувальний акт був належним 

чином не затверджений прокурором, а саме підпис прокурора не завірений 

печаткою. У результаті суд постановив повернути прокурору обвинувальний 

акт з додатками [176]. Така практика повернення прокурору обвинувального 

акту, який не відповідає вимогам закону щодо його змісту та форми, 

повністю відповідає міжнародним стандартам, які орієнтують на те, що 

деталі вчинення злочину відіграють вирішальну роль під час кримінального 

провадження, оскільки надання повної, детальної інформації щодо 

пред’явленого особі обвинувачення та, відповідно, про правову кваліфікацію, 

яку суд може дати відповідним фактам, є важливою передумовою 

забезпечення справедливого судового розгляду [120].  

В окремих випадках підставами для повернення обвинувальних актів 

стало не надання прокурором разом з обвинувальним актом розписок про 

отримання обвинуваченим обвинувального акта, цивільного позову (ч. 4 
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ст. 291 КПК України та ст. 293 КПК України), а також невідповідність 

вимогам ст. 109 КПК України реєстру матеріалів досудового розслідування. 

Так, в ухвалі Апеляційного суду Черкаської області зазначено, що однією із 

підстав повернення обвинувального акта є те, що із наданих до суду розписок 

не зрозуміло яким чином, коли, ким і де були відібрані у підозрюваного та 

його захисника розписки про отримання обвинувального акта, реєстру 

матеріалів розслідування та цивільного позову [170]; в ухвалі Деснянського 

районного суду м. Києва йдеться, що в розділі реєстру щодо прийнятих в 

ході досудового розслідування рішень не зазначені реквізити процесуальних 

рішень, прийнятих під час досудового розслідування, вичерпний перелік 

яких передбачений ст. 110 КПК України, на цій підставі обвинувальний акт з 

додатками підлягає поверненню прокурору для усунення зазначених 

недоліків [182].  

Окремої уваги потребують такі елементи обвинувального акта як його 

затвердження і підпис, що є суттєвою умовою його належного оформлення та 

подання, у даному випадку мова йде про необхідність суворого дотримання 

прокурорами положень ст. 291 КПК. Згідно із ч. 1 цієї статті обвинувальний 

акт складається слідчим, після чого затверджується прокурором; 

обвинувальний акт може бути складений прокурором, зокрема якщо він не 

погодиться з обвинувальним актом, що був складений слідчим. При цьому 

відповідно до ч. 3 ст. 291 КПК обвинувальний акт підписується слідчим та 

прокурором, який його затвердив, або лише прокурором, якщо він склав його 

самостійно. Отже, як свідчить аналіз даної норми закону, затвердження 

обвинувального акта та його підпис є самостійними процесуальними діями, 

які прокурор має виконати для того, щоб обвинувальний акт відповідав 

вимогам КПК.  

Якщо хоча б одна із цих дій ігнорується прокурором, у суду виникають 

підстави повернути обвинувальний акт; при цьому суд обґрунтовано не 

сприймає аргументи прокурорів, відповідно до яких належне затвердження 
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обвинувального акта не має суттєвого значення у випадку, коли 

обвинувальний акт прокурором підписаний і підтримується ним в суді [162].  

Обвинувальний акт має містити деталізований опис фактичних 

обставин кримінального правопорушення, який дозволить суду прийняти 

рішення про можливість подальшого судового розгляду за даним 

обвинувальним актом. Таким чином, обвинувальний акт має бути зрозумілим 

суду, бути логічним і несуперечливим, він має бути результатом оцінки 

прокурором зібраних доказів, чітко визначати сутність обвинувачення, 

відповідаючи при цьому вимогам ст. 291 КПК України [36].  

Підтримуючи таку позицію, все ж зазначимо, що з реалізацією окремих 

вимог ст. 291 КПК, зокрема, вимоги щодо включення у текст обвинувального 

акта відомостей про місце проживання обвинуваченого (п. 2 ч. 2 ст. 291 

КПК), виникають суттєві труднощі.  

Дана проблема є вкрай актуальною у зв’язку із тим, що нині Україна 

фактично перебуває у стані війни і дані відносно місця проживання осіб, які 

опинилися на тимчасово окупованих територіях, встановити, в окремих 

випадках, неможливо. Це наочно підтверджує правозастосовна практика. Так 

наприклад, у 2016 році колегія суддів судової палати з розгляду 

кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційну 

скаргу прокурора про повернення обвинувального акта у кримінальному 

провадженні. У цій скарзі прокурор, зокрема, вказував на те, що в 

обвинувальному акті дійсно не вказано місце проживання обвинуваченого, 

оскільки останній перебуває у розшуку і судом надано дозвіл на його 

затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, в 

самому обвинувальному акті вказано, що він складений у кримінальному 

провадженні за матеріалами спеціального досудового розслідування, а в 

матеріалах досудового розслідування, доданого до обвинувального акта, 

вказано про надання Шевченківським районним судом м. Києва дозволу на 

спеціальне досудове розслідування. Фактично мова в обвинувальному акті 
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йшла про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення в зоні АТО, 

доступу до якої у прокурора не було, і він, фактично, не мав фізичної 

можливості встановити дані, які потребує чинний КПК, для обґрунтування 

обвинувального акта.  

Апеляційний суд в цьому випадку, цілком справедливо спираючись на 

норми чинного КПК, відмовив прокуророві у задоволенні апеляційної скарги 

у частині необхідності встановлення місця проживання обвинуваченого, 

оскільки зазначення місця проживання в обвинувальному акті має значення 

для вирішення комплексу питань при застосуванні норм кримінального 

процесуального закону у процесі підготовки та розгляду кримінального 

провадження в судовому засіданні (надіслання повісток, повідомлень, 

процесуальних документів тощо) [165]. 

Зазначимо, що навіть коли місцезнаходження особи встановлено, це 

ніяким чином не впливає на можливості його сповіщення про час і місце 

судового розгляду традиційним способом, наприклад, прокурор у своїй 

апеляційній скарзі із приводу повернення обвинувального акта вказує, 

зокрема, на те, що не має можливості надіслати повістку обвинуваченому за 

останнім відомим місцем його проживання чи перебування у м. Донецьку, 

Донецької області, оскільки м. Донецьк є тимчасово окупованою територією, 

де українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» та 

органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої 

повноваження [155]. 

Наведені приклади свідчать про істотні складнощі, які виникають 

перед органами прокуратури під час встановлення місця проживання 

обвинуваченого, при сповіщення таких осіб про час і місце судового 

розгляду, а також в тих випадках, коли обвинувачені переховуються на 

територіях, до яких прокуратура України не має доступу. 

На жаль, ці складнощі  супроводжують діяльність прокурорів вже 

досить давно, вони є об’єктивною підставою для того, щоб прокурори, які 

беруть участь у кримінальному провадженні, не мали змоги ефективно 
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використовувати свої повноваження. Наявність таких обставин має 

враховувати законодавець, як зазначали В. Т. Маляренко та I. В. Вернидубов, 

закон не вимагає і не може вимагати від прокурора неможливого, а має 

спонукати до тих дій, які можливі з урахуванням знань, досвіду та 

відповідної інформації, відомої на момент прийняття рішення [61, c. 35].  

Як здається, виходом з цієї ситуації може бути уточнення КПК, у 

зв'язку із чим пропонуємо викласти п. 2 ч. 2 ст. 291 наступним чином: 

«анкетні відомості кожного обвинуваченого (прізвище, ім’я, по батькові, дата 

та місце народження, місце проживання (перебування), громадянство)». У 

такому разі в обвинувальному акті можливо вказати, наприклад, що 

«обвинувачений знаходиться на тимчасово окупованій території, і 

встановити його місце проживання (перебування) не є можливим»; що 

«обвинувачений є громадянином іншої держави і відомості, відносно його 

місця проживання є державною таємницею цієї держави». Таке уточнення 

дасть можливість прокурорам в сучасних військово-політичних умовах, які, 

безумовно, повинні враховуватися в законотворчій діяльності, реально 

виконувати завдання кримінального провадження щодо осіб, які, зокрема, 

переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території, є 

громадянами іноземних держав.  

Необхідно констатувати, що така практика вже має місце в окремих 

європейських країнах. Наприклад, поряд з іншими умовами, які дають 

підстави для провадження in absentia, відповідно до положень КПК Італії, 

таке кримінальне провадження може бути розпочато за відсутності 

обвинуваченого, якщо встановлений факт відсутності обвинуваченого в 

судовому засіданні; встановлено, доведено, що обвинувачений був належним 

чином викликаний в судове засідання; відсутня інформація про його 

місцезнаходження або він знаходиться в такому місці, що робить його 

недоступним для італійського правосуддя [219]. Аналогічні норми прийняті і 

в інших країнах Європи, коли для того, щоб розпочати кримінальне 

провадження достатньо повідомити особу про час і місце судового розгляду 
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належним чином. Така ситуація пов’язана із високою мобільністю населення 

в умовах глобалізації, коли окремі особи можуть змінювати своє 

місцезнаходження декілька десятків разів на рік.  

На окрему увагу заслуговує роз’яснення ВССУ про те, що у разі, коли 

суд повертає обвинувальний акт прокурору, то він (суд) може зобов’язати 

прокурора провести слідчі або інші процесуальні дії. На нашу думку, така 

позиція потребує істотної корекції, оскільки вона суперечить вимогам 

чинного КПК, адже законодавець в ч. 8 ст. 223 КПК чітко зафіксував, що 

слідчі (розшукові) дії не можуть проводитися після закінчення строків 

досудового розслідування крім їх проведення за дорученням суду у випадках, 

передбачених ч 3. ст. 333 КПК. Будь-які слідчі (розшукові) або негласні 

слідчі (розшукові) дії, які порушують це правило, є недійсними, а 

встановлені внаслідок них докази – недопустимими. 

Така норма дає можливість зробити висновок, що складання 

обвинувального акта та спрямування його до суду є закінченням досудового 

розслідування, відповідно, коли суд повертає прокуророві обвинувальний 

акт, він не має права зобов’язувати прокурора вчиняти ті чи інші слідчі 

(розшукові) або негласні слідчі (розшукові) дії. Таке право суд набуває вже у 

судовому проваджені в першій інстанції і винятково з метою перевірки 

наданої йому інформації, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 333 КПК, якщо під 

час судового розгляду виникне необхідність у встановленні обставин або 

перевірці обставин, які мають істотне значення для кримінального 

провадження, і вони не можуть бути встановлені або перевірені іншим 

шляхом, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право 

доручити органу досудового розслідування провести певні слідчі (розшукові) 

дії. У разі прийняття такого рішення суд відкладає судовий розгляд на строк, 

достатній для проведення слідчої (розшукової) дії та ознайомлення учасників 

судового провадження з її результатами. Тож, ініціатива суду в проведенні 
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слідчих (розшукових) дій або негласних слідчих (розшукових) дій3 можлива 

лише в судовому розгляді, оскільки саме на цій стадії кримінального 

провадження досліджуються надані сторонами докази, та лише з метою їх 

перевірки [79, c. 46–48]. Будь-якої іншої ініціативної діяльності суду в 

питанні проведення слідчих дій закон не передбачив, що, як нам видається, є 

концептуальною позицією законодавця, який відмовився від інституту 

додаткового розслідування як такого, що не відповідає концепції сучасного 

кримінального процесу публічно-позовного типу. З огляду на це, 

вищевказані роз’яснення ВССУ піддано обґрунтованій критиці й іншими 

дослідниками цієї проблематики. Як зазначають В. В. Колодчин і 

А. Р. Туманянц, непряма вказівка ВССУ на можливість проведення слідчих 

дій після повернення обвинувального акту прокурору є помилковою. Якщо 

допустити, що повернення підсумкового документу прокурору зі стадії 

підготовчого провадження надає можливість проводити слідчі дії, то це по 

суті означатиме відродження інституту повернення справи на додаткове 

розслідування. Більше того, якщо суд за результатами підготовчого 

провадження вкаже на необхідність проведення слідчої дії, це означає, що він 

вважає обсяг доказового матеріалу недостатнім, при тому, що на стадії 

підготовчого провадження суд не має права оцінювати достатність 

доказового матеріалу. Ці дослідники також звертають увагу на те, що судова 

практика не йде шляхом призначення дій, спрямованих на отримання 

додаткового доказового матеріалу [42, c. 96–97]. 

Відсутність конкретики у визначенні тих дій, які мають бути виконані 

під час повернення обвинувального акта або клопотання про застосування 

ПЗМХ або ПЗВХ, строків виправлення недоліків, викликає численні 

                                                 
3 Передбачені законом повноваження суду доручити проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій викликають низку питань як теоретичного, так і прикладного характеру, які детально проаналізовано в 

дисертаційній роботі О. І. Полюховича. Підсумовуючи проведене дослідження, автор зазначив, що 

таємність, як іманентна ознака НСРД, виключає повноцінне застосування даного інституту в умовах 

судового розгляду, сучасна парадигма якого передбачає гласність, відкритість та змагальність. Тож, 

встановлений ч. 3 ст. 333 КПК інститут судових доручень доцільно розповсюджувати лише на гласні слідчі 

(розшукові) дії, при проведенні яких є можливість компенсувати протилежні інтереси сторін шляхом 

застосування механізмів взаємного контролю. Див.: Полюхович О. І. Судовий контроль при проведенні 

негласних слідчих (розшукових) дій : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2017. С. 46-48   
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ускладнення. Наприклад, колегія суддів судової палати у кримінальних 

справах Апеляційного суду Кіровоградської області у 2014 році розглянула 

апеляційну скаргу прокурора на ухвалу Кіровського районного суду 

м. Кіровограда, якою обвинувальний акт у кримінальному провадженні 

стосовно обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України, було повернуто прокурору для 

усунення порушень КПК України. Не погоджуючись з вказаним рішенням 

суду, прокурор подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про 

скасування ухвали суду та призначення нового розгляду справи в суді першої 

інстанції. Поміж іншим прокурор зазначав, що оскаржувана ухвала не 

містить ні запропонованих прокурору дій для усунення порушень, ні строків 

їх виконання, тобто є неправомірною, і суд, дослухавшись аргументів 

прокурора, апеляційну скаргу прокурора задовольнив [161].  

Відсутність строків виправлення цих недоліків є прогалиною правового 

регулювання [59]. У зв'язку із цим видається за доцільне при внесенні змін до 

п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК України скористатися терміном «розумні строки» в 

трактуванні ст. 28 КПК, із якої випливає, що таким строком є найкоротший 

термін виправлення недоліків обвинувального акта, який визначений судом з 

урахуванням складності кримінального провадження, поведінки учасників 

кримінального провадження, способу виправлення цих недоліків 

прокурором. Встановлення конкретного строку для виконання цих дій 

видається неможливим з огляду на те, що можливі, наприклад, ситуації, коли 

суд повернув обвинувальний акт, прокурор усунув всі недоліки, однак 

обвинувачений, якому не обирався запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою, зник та місцезнаходження (місцеперебування) його невідоме, а 

прокурор не може під розписку йому вручити обвинувальний акт з 

додатками. Ця ситуація чинним законодавством чітко не врегульована. 

На практиці слідчий приймає матеріали досудового розслідування, які 

повернув йому прокурор, до свого провадження, відновлює досудове 

розслідування та оголошує підозрюваного (обвинуваченого) у розшук, а 
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після встановлення місцезнаходження останнього знову відновлює досудове 

розслідування та виконує вимоги ст. ст. 290, 291 КПК. З цього приводу 

доцільно зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 281 КПК, якщо під час 

досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або 

особа перебуває за межами України та не з’являється без поважних причин 

на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про 

такий виклик, то слідчий, прокурор оголошує його розшук. Таким чином, із 

внесенням відомостей до ЄРДР, досудове розслідування фактично 

продовжується, що надає можливість прокурору оголосити розшук особи в 

порядку, передбаченому ст. 281 КПК. Але уявляється, що спрямування 

кримінального провадження слідчому, може призвести до зайвих зволікань. 

Тому вважаємо доцільним надати методичні рекомендації, відповідно до 

яких після повернення обвинувального акту прокурору (в порядку п. 3 ч. 3  

ст. 314 КПК), прокурор оголошує розшук підозрюваного відповідно до               

ст. 281 КПК. 

Відповідно, якщо обвинувачений ухиляється від суду або захворів на 

психічну чи іншу тяжку тривалу хворобу, яка виключає його участь у 

підготовчому провадженні, суд оголошує його розшук. Розшук 

обвинуваченого, який ухилився від суду, оголошується ухвалою суду, 

організація виконання якої доручається слідчому та/або прокурору. У зв’язку 

із цим частину 3 ст. 314 КПК України доповнити пунктом наступного змісту: 

«Оголосити розшук обвинуваченого, організацію та здійснення якого 

доручити слідчому та/або прокурору в порядку ст. 335 цього Кодексу». 

Проблеми із поверненням обвинувального акту виникають і у зв’язку із 

неузгодженістю дій прокурорів та слідчих на різних стадіях кримінального 

провадження. Так, наприклад, в ухвалі Апеляційного суду Черкаської області 

від 04.03.2015 р. (справа № 705/5783/14-к) йдеться про те, що обвинувальний 

акт із додатками, наданий суду першої інстанції, різниться за змістом з 

копією обвинувального акта із додатками, наявними у прокурора, який 
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приймає участь при апеляційному розгляді, що не дає можливості суду 

задовольнити вимоги прокурора [170].  

У той же час аналіз ухвал апеляційних судів, що внесені до ЄРДР, 

засвідчує, що в кримінальних провадженнях сторона захисту активно 

послуговується можливістю заявити клопотання про повернення 

обвинувального акта, а прокурори, як правило, подають на це відповідні 

заперечення. Так, у підготовчому судовому засіданні Чернігівський районний 

суд Чернігівської області розглядав клопотання захисника про повернення 

обвинувального акта, оскільки він не відповідає вимогам КПК України, 

оскільки в ньому не зазначено формулювання обвинувачення та в реєстрі 

матеріалів досудового розслідування не відображена процесуальна дія 

вручення обвинувального акта. Прокурор, у свою чергу, заперечила адвокату, 

зазначивши, що формулювання обвинувачення в обвинувальному акті 

присутнє, а вручення обвинувального акта не відображено в реєстрі, оскільки 

цей реєстр є додатком до акта та вручається разом із обвинувальним актом. 

У свою чергу, суд зазначив, що в обвинувальному акті міститься 

виклад фактичних обставин та кваліфікація дій обвинуваченого, а тому суд 

доходить висновку, що формулювання обвинувачення в обвинувальному акті 

відповідає вимогам КПК України. Щодо відсутності в реєстрі матеріалів 

досудового розслідування запису про вручення обвинувального акта, то суд 

погодився з думкою прокурора, що зазначене не є порушенням вимог КПК 

України, оскільки цей реєстр є додатком до обвинувального акта, а тому 

складається до його вручення. Підтвердженням вручення обвинувального 

акта є відповідна розписка, яка додана до матеріалів кримінального 

провадження. Таким чином, у задоволенні клопотання про повернення 

обвинувального акта було відмовлено [205]. 

Така активна і виважена позиція прокурора, безумовно, впливає на 

суддю при прийнятті ним рішення, хоча, треба визнати і те, що далеко не 

завжди таке рішення приймається на користь публічного обвинувачення. 
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Як зазначає Д. В. Пономаренко, найпоширенішими порушеннями норм 

КПК України, які створюють підстави для повернення обвинувального акта 

прокурору, є: обвинувальний акт не підписано прокурором, який його 

затвердив, або взагалі ним не затверджений; обвинувальний акт не містить 

відомостей, які є необхідними для того, щоб він був визнаний законним; в 

обвинувальному акті відсутній виклад обставин кримінального 

правопорушення; реєстр матеріалів досудового розслідування не підписаний 

особою, яка його склала; обвинувальний акт не було вручено захиснику та 

(або) обвинуваченому; до обвинувального акта долучено розписку про 

отримання копії обвинувального акта, цивільного позову та реєстру 

матеріалів досудового розслідування, яка не підписана підозрюваним, що 

ставить під сумнів взагалі отримання ним копій зазначених у розписці 

документів [80; 119].  

Безумовно, що поверхневе ставлення до складання обвинувального 

акта з боку прокурорів та слідчих свідчить про певну недооцінку ними 

важливості цього процесуального документу, це призводить до того, що 

згідно даних ДСА України протягом 2017 року прокурорам повернуто 2902 

обвинувальних акта [29].  

У той же час така ситуація виникає не лише з вини прокурорів, 

непоодинокими є випадки порушення саме суддями норм кримінального 

процесуального законодавства під час повернення обвинувальних актів 

прокурору. Адже, як свідчить судова практика, є чимало випадків 

повернення судами обвинувального акту прокуророві з підстав, які не 

передбачено КПК. Наприклад, колегія суддів судової палати з кримінальних 

справ апеляційного суду Дніпропетровської області розглядала у 2014 році 

кримінальне провадження за апеляційною скаргою прокурора на ухвалу 

районного суду, якою обвинувальний акт з додатками був повернутий 

прокурору для усунення недоліків. Прокурор у своїй скарзі посилався на те, 

що кримінальний процесуальний закон не передбачає право суду на 

повернення обвинувального акта у зв’язку з невідповідністю реєстру 
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матеріалів досудового розслідування нормам КПК України. У такому 

випадку колегія суддів підтримала позицію прокурора та звернула увагу на 

те, що реєстр матеріалів досудового розслідування як процесуальний 

документ фіксування кримінального провадження є інформаційним додатком 

до обвинувального акта, містить формально-довідкові відомості про рух 

утворення доказової бази обвинувачення, засоби одержання доказової 

інформації та забезпечення кримінального провадження; інформація ж, яка 

міститься у ньому, є лише відповідально зафіксованим орієнтиром для 

судового дослідження матеріалів справи і самостійного доказового значення 

не має. Лише відсутність реєстру матеріалів досудового розслідування, а не 

порушення вимог закону щодо повноти його змісту, є одним з критеріїв 

невідповідності обвинувального акта ст. 291 КПК України. Недотримання ж 

вимог щодо змісту реєстру не є підставою для повернення прокурору 

обвинувального акта з доданими до нього документами [151].  

Набули поширення випадки повернення судами обвинувальних актів 

прокурорам для усунення недоліків у зв’язку із порушенням закріпленого 

Конституцією України та КПК України принципу презумпції невинуватості. 

Зокрема, суди вважають, що в обвинувальному акті не повинно міститися 

твердження або констатації факту вчинення злочину певною особою, 

оскільки висновок щодо винуватості особи може зробити за мотивованим 

вироком лише суд. Приміром, саме на ці підстави посилався Золотоніський 

міськрайонний суд Черкаської області, який повернув обвинувальний акт 

прокуророві, посилаючись на те, що при викладенні фактичних обставин 

кримінального провадження та правової кваліфікації слідчим, який склав 

обвинувальний акт та прокурором, який його затвердив, порушено принцип 

презумпції невинуватості, закріплений у ст. 62 Конституції України, ст. 17 

КПК України, п. 2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод. На думку колегії суддів, вказівка в обвинувальному акті на те, що 

особа «вчинила кримінальне правопорушення» не свідчить про порушення 

ч. 1 ст. 62 Конституції та ст. 17 КПК України і не є підставою для повернення 



 

 

112 

обвинувального акта прокурору. У той же час цей приклад дає підстави для 

того, щоб рекомендувати прокурорам, слідчим під час складання 

обвинувального акта не використовувати таких категоричних формулювань 

як «вчинила кримінальне правопорушення»; надавати перевагу 

формулюванню «є підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального 

правопорушення» [171].  

Наведений вище приклад є додатковим аргументом на користь того, що 

порушення процесуальної форми, невідповідність обвинувального акта 

вимогам КПК є безперечною підставою для його повернення прокуророві, 

але зайвий формалізм, який виражений не у чіткому та неухильному 

дотриманні процесуальних форм, а у бюрократичному ставленні до справи, 

ігноруванні її суті та інтересів учасників [7, c. 61]. В цьому контексті 

слушною видається думка про те, що процесуальна форма, безумовно, являє 

собою правову й соціальну цінність, в той час як формалізм у сфері 

кримінального процесу має наслідки негативного характеру [142, c. 71]. 

Відповідно, маємо зробити висновок, що не будь-яке формальне 

порушення вимог кримінального процесуального закону може бути 

підставою для повернення обвинувального акта прокурору, формалізм у 

вирішенні цих питань є неприпустимим, потребує негайної процесуальної 

реакції прокурорів, оскільки повернення обвинувального акта належить до 

ітеративних процедур, які в чинному КПК мінімізовано у зв'язку з тим, що 

вони апріорі істотно позначаються на строках кримінального провадження, 

перешкоджають доступу до правосуддя його учасників та реалізації ними 

права на справедливий суд. Тим більше неприпустимою є практика 

проведення після повернення обвинувального акта прокурору будь-яких 

слідчих або інших процесуальних дій, оскільки єдиною метою повернення 

цього процесуального документу є забезпечення його відповідності вимогам 

ст. 291 КПК. На це звернув увагу ККС ВС в постанові від 04.10.2018 р.: 

«…суд повернув обвинувальний акт прокурору для усунення недоліків. 

Однак прокурор відновив досудове слідство та проводив процесуальні дії, в 
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тому числі повідомив про підозру за додатковою статтею, склав новий 

обвинувальний акт з більшим обсягом обвинувачення, в той час, коли на 

даній стадії, його дії були обмежені лише усуненням недоліків 

обвинувального акту. …Досудове розслідування може бути відновлене лише 

у разі його зупинення, виключно з підстав, передбачених кримінальним 

процесуальним законом. Відновлення уже завершеного досудового 

розслідування КПК України не передбачено» [89]. 

Наведені вище аргументи дають підстави для того, щоб сформулювати 

рекомендації прокурорам, які мають брати участь у підготовчих 

провадженнях. На нашу думку, готуючись до участі в підготовчому судовому 

засіданні і надалі в процесі участі в цьому кримінальному провадженні, 

зусилля прокурора мають бути зосереджені на спростуванні можливих 

доводів сторони захисту, яка заявляє клопотання  про повернення 

прокуророві обвинувального акта, при тому, що позиція прокурора має 

ґрунтуватися на об'єктивних фактах, які свідчать про відповідність 

обвинувального акта вимогам КПК.  

Для реалізації функції підтримання публічного обвинувачення 

прокурор зобов'язаний використовувати усі процесуальні можливості 

(повноваження), надані йому КПК, адже активне використання прокурором 

власних процесуальних можливостей є тим фактором, який робить його 

діяльність ефективною, сприяє швидкому, повному та неупередженому 

вирішенню питань, що складають її предмет у підготовчому судовому 

засіданні. 

Як публічний обвинувач  прокурор має право висловлювати власну 

думку та обґрунтовувати процесуальну позицію відносно усіх питань, які 

обговорюються на стадії підготовчого провадження, зокрема, питань, 

пов’язаних з підготовкою до судового розгляду, а також заявляти клопотання 

про проведення закритого судового засідання у випадку необхідності 

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні 

(п. 5 ч. 2 ст. 27, п. 4 ч. 2 ст. 315 КПК); про обрання, зміну чи скасування 
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запобіжного заходу (ч. 3 ст. 315 КПК); про судовий виклик певних осіб для 

допиту (п. 4 ч. 2 ст. 315 КПК); про виклик експерта для допиту під час 

судового розгляду для роз'яснення чи доповнення його висновку (ч. 7 ст. 101, 

ч. 1 ст. 356 КПК); про витребування речей і документів (п. 4 ч. 2 ст. 315 

КПК);  про надання тимчасового доступу до речей і документів (ч. 3 ст. 315, 

ч. 2 ст. 333 КПК), щодо розгляду обвинувального акта про вчинення 

кримінального проступку без проведення судового розгляду в судовому 

засіданні та за відсутності учасників судового провадження (ст. 381 КПК) 

тощо. Згідно із п.п. 16-16.2 наказу Генерального прокурора України № 4гн 

від 19.12.2012 р. «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному 

провадженні» у підготовчому судовому засіданні думка прокурора щодо 

можливості затвердження угоди, закриття провадження, направлення 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру до відповідного суду для визначення 

підсудності, призначення судового розгляду кримінального провадження 

повинна бути об’єктивною, ґрунтуватися на матеріалах провадження та 

нормах закону. При вирішенні судом питань, пов’язаних з підготовкою до 

судового розгляду, заявляти клопотання, зокрема, про здійснення судових 

викликів осіб до суду для допиту та витребування речей чи документів, 

долучення документів і матеріалів, що мають значення для кримінального 

провадження. За наявності підстав клопотати про обрання, зміну чи 

скасування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі 

запобіжного заходу, обраного щодо обвинуваченого, висловлювати думку 

щодо клопотань інших учасників судового провадження. Активно 

використовувати повноваження прокурора щодо вирішення питань, 

пов’язаних з підготовкою до судового розгляду.  

Під час підготовчого судового засідання суд не вирішує питання про 

визнання доказів недопустимими. Це питання відповідно до ст. 89 КПК 

вирішується судом під час судового розгляду.  
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Слід погодитися з тим, що віднесення до виключної компетенції суду 

вирішення питання щодо визнання отриманих фактичних даних 

допустимими доказами відповідає змагальній моделі кримінального 

процесу [74, c. 13], оскільки лише після дослідження у змагальній процедурі 

надані сторонами кримінального провадження фактичні дані набувають 

значення доказів (за умови їх належності та допустимості, констатованої 

судом) [74, c. 14]. У свою чергу, М. І. Шевчук висловлює позицію, відповідно 

до якої учасники судового провадження не можуть бути позбавлені у 

підготовчому провадженні права заявляти про істотне порушення їхніх прав і 

свобод, яке мало місце на стадії досудового розслідування, та на цій підставі 

просити суд про визнання доказів, отриманих внаслідок істотного порушення 

прав та свобод людини, а також будь-яких інших доказів, здобутих завдяки 

інформації, що отримана внаслідок істотного порушення прав та свобод 

людини, недопустимими. Крім того, право учасників судового провадження 

заявляти клопотання про визнання доказів недопустимими у підготовчому 

провадженні випливає із мети підготовчого провадження та сутності завдань, 

які поставлені перед судом на даній стадії, до яких належить як вчинення 

необхідних організаційно-підготовчих, процесуальних дій, які спрямовані на 

забезпечення належного судового розгляду та створення умов для успішного 

виконання завдань кримінального провадження, так і контроль за якістю 

досудового розслідування та перевірку за дотриманням вимог закону на 

стадії досудового розслідування [211, c. 86–87].  

З цього приводу зазначається, що розгляд таких скарг і заперечень не 

регламентований статтями гл. 27 КПК України і це ускладнює захист прав і 

законних інтересів учасників кримінального провадження. Тому ця 

прогалина має бути усунена шляхом встановлення законом порядку розгляду 

скарг на зазначені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора [112]. 

Така наукова позиція, на наш погляд, потребує уточнення, оскільки 

треба чітко розуміти, що підготовче провадження, унормоване чинним 

законодавством, втратило функцію «фільтра», про що вже йшлося в даному 
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дослідженні, відповідно в такій його нормативній моделі не може йтися про 

виконання судом контрольних функцій, адже на цій стадії судом 

здійснюється лише перевірка процесуальних підстав для призначення 

судового розгляду [38, c. 6]. 

Окрім того, існують цілком об’єктивні причини, які не дозволяють 

розглядати такі клопотання саме на даному етапі кримінального 

провадження, оскільки їх розгляд передбачає необхідність дослідження 

доказів, якими їх обґрунтовано. Відповідно до КПК надання суду інших 

документів, крім обвинувального акта і додатків до нього, до початку 

судового розгляду забороняється (ч. 4 ст. 291 КПК України). Іншими 

словами, кримінальний процесуальний закон визначає, що прокурор 

спрямовує до суду для розгляду у підготовчому провадженні не матеріали 

досудового розслідування, а лише обвинувальний акт з відповідними 

додатками. Це, безумовно, слід розглядати як позитивну новелу чинного 

КПК, що гарантує реалізацію принципа безпосередності дослідження доказів 

і нівелює вплив на суд тих доказів, що зібрані стороною обвинувачення під 

час досудового розслідування [49].  

Слід також враховувати і те, що у разі, якщо суд отримає право 

визнавати докази недопустимими вже у підготовчому засіданні, можна 

ставити під сумнів доцільність подальшого кримінального провадження, 

оскільки у разі прийняття таких рішень відбувається втрата доказами 

юридичної сили, формуються юридичні підстави для неможливості їх 

врахування при прийнятті процесуальних рішень, у процесі доведення 

обставин, які входять до предмету доказування у справі. Відповідно, за цих 

умов і за відсутності можливостей повернути справу на додаткове 

розслідування, суд вже у підготовчому провадженні, на підставі визнання 

доказів недопустимими, має постановити виправдувальний вирок, закрити 

справу у зв’язку з недоведеністю участі підсудного у вчиненні 

інкримінованого злочину тощо [5].  
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Таким чином, вважаємо недоцільним надання суду повноважень щодо 

визнання доказів недопустимими на стадії підготовчого провадження, 

оскільки це суперечить логіко-функціональній побудові сучасного 

кримінального процесу, заважає вирішенню завдань підготовчого 

провадження та потребує істотної зміни його процесуальної форми, яка не є 

виправданою потребами правозастосовної практики. 

У той же час слід визнати, що відсутність можливостей дослідження 

доказів у підготовчому провадженні в окремих випадках стає проблемою, що 

ускладнює реалізацію норм КПК і вирішення завдань цієї стадії [132]. 

Зокрема, це стосується розгляду клопотання прокурора про звільнення особи 

від кримінальної відповідальності, що передбачено п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК. 

Судова практика лише підкреслює проблемність цього аспекту як діяльності 

суду, так і прокурорів. Наприклад, Київський районний суду м. Одеси 

розглядав у підготовчому провадженні обвинувальний акт, затверджений 

прокурором, з обвинувачення особи у вчиненні кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Обвинувачений та 

його захисник – адвокат звернулися до суду із клопотанням про розгляд 

заяви в стадії підготовчого судового засідання про звільнення обвинуваченої 

особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 47 КК України і 

просять суд передати обвинуваченого на поруки колективу ТОВ «Аннушка» 

м. Одеси. Прокурор, у свою чергу, вважав можливим на стадії підготовчого 

судового засідання задовольнити заяву обвинуваченого про звільнення його 

від кримінальної відповідальності. Дослідивши письмову заяву, суд дійшов 

висновку, що в стадії підготовчого судового засідання без дослідження 

доказів по даному кримінальному провадженню неможливо правильно 

кваліфікувати дії обвинуваченого, а прийняття судом остаточного рішення по 

кримінальному провадженню без належної кваліфікованої перевірки дій 

обвинуваченої особи в стадії підготовчого судового засідання по даному 

кримінальному провадженню може привести до неправильного застосування 

судом Закону України про кримінальну відповідальність, і відповідно може 
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привести до ухвалення судом необґрунтованого судового рішення. У даному 

випадку судом прийнято рішення про відмову у задоволенні поданої заяви, а 

це кримінальне провадження призначити до судового розгляду у відкритому 

судовому засіданні [187].  

Такі випадки у судовій практиці є непоодинокими, що свідчить про 

наявну проблему правового регулювання та правозастосування. На наш 

погляд, розгляд клопотання про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності, так само як і розгляд кримінального провадження на 

підставі угод мають здійснюватися у диференційованому порядку, одним із 

істотних особливостей якого має бути дослідження доказів в стадії 

підготовчого судового провадження, про що більш детально буде сказано в 

третьому розділі цієї роботи, зараз же вважаємо за необхідне вказати на цю 

проблему лише в постановочному плані. 

Відповідно до п.п. 3–4 ч. 2 ст. 315 КПК України з метою підготовки до 

судового розгляду суд з’ясовує питання про склад осіб, які братимуть участь 

у судовому розгляді, а також розглядає клопотання учасників судового 

провадження про здійснення судового виклику певних осіб до суду для 

допиту. 

На практиці досить часто прокурор, а також сторона захисту під час 

з’ясування даних питань займають пасивну позицію та не заявляють 

відповідних клопотань. Таким чином, питання щодо виклику свідків або 

інших учасників кримінального провадження фактично переноситься на 

стадію судового розгляду та вирішується після визначення судом обсягу 

доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження. Зазначена 

обставина змушує суд оголошувати перерву для виклику зазначених осіб, що 

у жодному разі не сприяє оперативному розгляду кримінального 

провадження протягом розумних строків, економії процесуальних та 

матеріальних ресурсів. Так, лише протягом 2016 року Красноармійським 

міськрайонним судом Донецької області у зв’язку із неявкою потерпілих, 

свідків та інших учасників кримінального провадження, зокрема, експертів, 
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відкладено судовий розгляд кримінальних проваджень у 136 випадках, а 

протягом І півріччя 2017 року – у 88 випадках [30]. 

Крім того, непоодинокими є випадки, коли сторони провадження, 

зловживаючи своїми процесуальними правами, вже під час судового 

розгляду з метою його затягування заявляють клопотання про виклик свідків, 

про існування яких їм нібито не було відомо під час досудового 

розслідування. 

Враховуючи наведене, наразі з метою дотримання розумних строків 

проведення судового розгляду доцільним вбачається внести зміни до ст. 315 

КПК, доповнивши її новою частиною такого змісту: «Прокурор, потерпілий, 

законний представник, представник потерпілого, обвинувачений, його 

захисник зобов’язані надати суду у письмовій формі перелік свідків, які 

підлягають допиту під час судового розгляду, з метою здійснення їх судового 

виклику. Якщо сторона кримінального провадження заявляє клопотання про 

необхідність допиту під час судового засідання свідка, який не був 

допитаний під час досудового розслідування або показання його як докази не 

були відкриті протилежній стороні, потерпілому, законному представнику, 

представнику потерпілого у порядку ст. 290 КПК України, сторона 

зобов’язана довести суду  наявність вагомих обставин, які унеможливили 

допит свідка під час досудового розслідування». 

Чинний КПК чітко визначає перелік рішень, які може прийняти суд за 

результатами підготовчого провадження, зокрема: 1) затвердити угоду або 

відмовити у затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження 

прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, 

передбаченому ст.ст. 468-475 КПК України; 2) закрити провадження у 

випадку встановлення підстав, передбачених пп. 4-8,10 ч. 1 або ч. 2 ст. 284 

КПК України; 3) повернути обвинувальний акт, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору, якщо 

вони не відповідають вимогам КПК України; 4) направити обвинувальний 

акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або 
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виховного характеру до відповідного суду для визначення підсудності у 

випадку встановлення непідсудності кримінального провадження; 

5) призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акта, клопотання 

про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру; 

6) доручити представнику персоналу органу пробації скласти досудову 

доповідь. 

Аналіз участі прокурора в підготовчому судовому засіданні, за 

результатами якого приймається одне із вказаних рішень суду, висвітлює 

необхідність зупинитися на низці питань, що мають важливе значення як для 

характеристики проблеми повноважень прокурора на цій стадії 

кримінального провадження, так і усвідомлення системних зв’язків цієї стадії 

з іншими суміжними стадіями. 

Відповідно до ч. 2 ст. 315 КПК з метою підготовки до судового 

розгляду суд: 1) визначає дату та місце проведення судового розгляду; 

2) з'ясовує, у відкритому чи закритому судовому засіданні необхідно 

здійснювати судовий розгляд; 3) з'ясовує питання про склад осіб, які беруть 

участь у судовому розгляді; 4) розглядає клопотання учасників судового 

провадження про: здійснення судового виклику певних осіб до суду для 

допиту; витребування певних речей чи документів; здійснення судового 

розгляду в закритому судовому засіданні; 5) вчиняє інші дії, необхідні для 

підготовки до судового розгляду. 

Згідно із ч. 2 ст. 303 КПК на цій стадії можливий розгляд скарг на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які не були предметом 

розгляду під час досудового розслідування. Проте в главі 27 КПК відповідні 

положення відсутні, що, на наш погляд, є цілком логічним, адже, правильно в 

науці визнається неефективність оскарження рішень, дій чи бездіяльності, 

якими завдано шкоди правам та законним інтересам особи під час 

досудового розслідування у підготовчому провадженні [40], втрата в такому 

випадку оперативності судового захисту [72, c. 139], а, крім того, розгляд цих 

скарг передбачає необхідність дослідження доказів, що не відповідає 
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функціональному призначенню підготовчого судового засідання. З огляду на 

це, вважаємо доцільним виключити із ст. 303 КПК посилання на можливість 

розгляду скарг під час підготовчого провадження.  

Так само, на наш погляд, слід вирішувати й питання щодо розгляду у 

підготовчому провадженні заперечень на ухвали слідчого судді, поданих 

відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК. Варто додати, що перегляд судових рішень 

здійснюється, за загальним правилом, судом вищої інстанції. Так, відповідно 

до КПК перегляд судових рішень здійснюється судами апеляційної або 

касаційної інстанцій. Та ч. 3 ст. 309 КПК фактично передбачає, що суддя 

суду першої інстанції переглядатиме рішення слідчого судді (судді суду 

першої інстанції), що вбачається не логічним та порушує принцим 

інстанційності системи судоустрою (ч. 1 ст. 17 ЗУ «Про судоустрій та статус 

суддів»). 

Така ж позиція викладена й в Постанові Верховного Суду від 

23.05.2018. Так, відповідно до абзацу другого п. 22 Постанови частина третя 

статті 309 КПК установлює, що інші ухвали слідчого судді оскарженню не 

підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого 

провадження в суді. Тобто у випадку незгоди сторін з іншими ухвалами 

слідчого судді законність цих ухвал підлягає перевірці судом першої 

інстанції під час підготовчого провадження. Велика Палата Верховного Суду 

погоджується з викладеними в ухвалі від 06 березня 2018 року аргументами 

колегії суддів Касаційного кримінального суду про те, що зазначена 

перевірка не є ефективним засобом захисту від можливого порушення 

статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і 

статті 1 Першого протоколу до Конвенції, оскільки, по-перше, не в усіх 

випадках кримінальні справи будуть передані до суду з обвинувальним 

актом. По-друге, підготовче засідання в суді першої інстанції, навіть якщо 

обвинувальний акт передано до суду, може відбутися запізно для того, щоб 

бути здатним виправити порушення. По-третє, під час підготовчого судового 

засідання суддя не має повноважень вчиняти дії та приймати рішення, які 
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можуть призвести до виправлення порушення Конвенції, спричиненого 

втручанням з боку держави [84]. 

Окрім того, ВСУ чітко констатував, що кожному гарантується право на 

перегляд вироку, ухвали суду, що стосується прав, свобод чи інтересів особи, 

судом вищого рівня в порядку, передбаченому цим Кодексом, незалежно від 

того, чи брала така особа участь у судовому розгляді [83]. 

У справі «Скорик проти України» ЄСПЛ нагадав, що відповідно до п. 1 

ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якщо в 

національному правовому порядку існує процедура апеляції, держава має 

гарантувати, що особи, які знаходяться під її юрисдикцією, мають право у 

апеляційних судах на основні гарантії, передбачені ст. 6 Конвенції. Мають 

бути враховані особливості провадження, що розглядається, та сукупність 

проваджень, що здійснювались у відповідності з національним 

правопорядком, а також роль апеляційного суду у них [208]. 

Тож, уявляється, що подання заперечень на ухвали слідчого судді у 

підготовчому провадженні є неефективним засобом захисту, порушує право 

особи на судовий захист, справедливий суд. У зв’язку з чим уявляється 

доцільним ч. 3 ст. 309 КПК виключити. 

Натомість, право на оскарження судових рішень у судах апеляційної та 

касаційної інстанцій є складовою конституційного права особи на судовий 

захист. Воно гарантується визначеними Конституцією України основними 

засадами судочинства, які є обов’язковими для всіх форм судочинства та 

судових інстанцій, зокрема забезпеченням апеляційного та касаційного 

оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом (пункт 3.2 

мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 25 квітня 

2012 року № 11-рп/2012) [109]. 

Окрім того, судовою палатою у кримінальних справах Верховного 

Суду України у постанові від 12 жовтня 2017 року (справа № 757/49263/15-к) 

зазначено, що у разі постановлення слідчим суддею ухвали, що не 

передбачена кримінальними процесуальними нормами, до яких відсилають 
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положення частини третьої статті 309 КПК, суд апеляційної інстанції не 

вправі відмовити у перевірці її законності, посилаючись на приписи частини 

четвертої статті 399 КПК. Право на апеляційне оскарження такого судового 

рішення підлягає забезпеченню на підставі пункту 17 частини першої статті 7 

та частини першої статті 24 КПК, які його гарантують, з огляду на положення 

частини шостої статті 9 КПК, яка встановлює, що у випадках, коли 

положення КПК не регулюють або неоднозначно регулюють питання 

кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального 

провадження, визначені частиною першою статті 7 КПК. Однак, колегія 

суддів стверджує, що судова практика щодо питання відкриття апеляційного 

провадження на ухвали слідчих суддів, не передбачених ст. 309 КПК України 

є різною. Одні апеляційні суди відмовляють у відкритті провадження за 

скаргами на ухвали слідчих суддів, застосовуючи положення ч. 4 ст. 399 КПК 

України; інші – скасовують такі ухвали слідчих суддів (ухвала ККС ВС від 

12.04.2018 р. справа № 243/6674/17-к) [175]. 

Згідно із п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК у підготовчому судовому засіданні суд 

має право прийняти рішення про закриття кримінального провадження, в 

тому числі з підстав, передбачених частиною 2 статті 284 КПК. Серед таких 

підстав, що міститься в п. 2 ч. 2 ст. 284 КПК, є закриття кримінального 

провадження, якщо прокурор відмовився від підтримання державного 

обвинувачення, за винятком випадків, передбачених КПК. Тож, системне 

тлумачення зазначених законодавчих положень дає змогу дійти висновку про 

можливість прокурора відмовитися від підтримання державного 

обвинувачення на цьому етапі кримінального провадження, у зв’язку з чим 

суд має його закрити. Проте аналіз ст.ст. 340, 341 КПК дозволяє критично 

оцінити наведений висновок, оскільки за змістом ч. 1 ст. 340 КПК відмова 

прокурора від підтримання державного обвинувачення здійснюється за 

результатами судового розгляду та лише за умови, що він дійде переконання, 

що пред’явлене особі обвинувачення не підтверджується. І це є цілком 

логічним, оскільки відмова прокурора від підтримання державного 
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обвинувачення складає зміст його правової позиції в даному кримінальному 

провадженні, яка сформулася в результаті дослідження під час судового 

розгляду доказів, наданих суду. Інша його позиція представлена в 

обвинувальному акті, з яким він звертається до суду, і яку він підтримує під 

час підготовчого судового засідання та в судовому розгляді. Враховуючи, що 

в підготовчому судовому засіданні докази не досліджуються, підстав для 

зміни цієї позиції прокурора, а тим більше відмови від неї не може бути і 

тому положення, передбачене п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК стосовно закриття 

кримінального провадження на цьому етапі в результаті відмови прокурора 

від підтримання державного обвинувачення, позбавлено практичного сенсу і 

не сприяє правовій визначеності в цьому питання. В цьому плані правильно 

зазначається в літературі, що практична ситуація, коли прокурор може 

відмовитись від обвинувачення в підготовчому судовому провадженні, 

неможлива, оскільки на цій стадії судового провадження дослідження доказів 

по суті не здійснюється [77, c. 88–89]. 

З урахуванням сказаного, вважаємо за необхідне внести зміни до п. 2 

ч. 3 ст. 314 КПК, закріпивши можливість закриття судом кримінального 

провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4–8, 

10 частини першої або п. 1, 3 ч. 2 ст. 284 КПК. 

Зважаючи на положення п.2 ч.3 ст. 314 КПК, суд наділений 

повноваженнями закрити кримінальне провадження, зокрема,  на підставі п.4 

ч.1 ст. 284 КПК у зв’язку із набранням чинності законом, яким скасована 

кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою. Однак,  частиною 7 

ст. 284 КПК передбачено, що, якщо обставини, передбачені пунктами 

5, 6, 7, 8, 9, 9-1 частини першої цієї статті, виявляються під час судового 

провадження, а також у випадку, передбаченому пунктами 2, 3 частини 

другої цієї статті, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального 

провадження. 

Враховуючи наведене, досить нелогічним є позбавлення законодавцем 

суду можливості прийняти рішення про закриття кримінального 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2543
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2543
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2544
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2545
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2546
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n5255
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провадження зі стадії судового розгляду у зв’язку із декриміналізацією 

кримінального правопорушення, а також учасників судового розгляду, 

зокрема  прокурора, права заявити суду таке клопотання.  

З урахуванням сказаного, вважаємо за необхідне також внести зміни до 

ч.7 ст. 284 КПК, виклавши її у такій редакції «Якщо обставини, 

передбачені пунктами 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-1 частини першої цієї статті, 

виявляються під час судового провадження, а також у випадку, 

передбаченому пунктами 2, 3 частини другої цієї статті, суд постановляє 

ухвалу про закриття кримінального провадження». 

На окрему увагу в контексті даного дослідження заслуговує питання 

порядку призначення підготовки досудової доповіді. Відповідно до ч. 5 ст. 

314 КПК у підготовчому судовому засіданні суд у випадках, передбачених 

цим Кодексом, за власною ініціативою або за клопотанням обвинуваченого, 

його захисника чи законного представника, чи за клопотанням прокурора і 

лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав 

людини вирішує питання щодо складання досудової доповіді, про що 

постановляє ухвалу із зазначенням строку підготовки такої доповіді. 

Доручення представнику органу пробації скласти досудову доповідь є 

правом суду. На це звернув увагу ККС ВС в постанові від 07.06.2018 р.: 

«…вирішення питання під час підготовчого судового засідання щодо 

складання досудової доповіді є правом суду, яке обмежується винятковими 

випадками, коли складання такої доповіді є обов’язковим. Разом з тим, 

складання досудової доповіді щодо ОСОБА_4 не було обов’язковим, при 

цьому учасниками судового провадження перед судом вказане питання не 

порушувалось. З огляду на викладене, доводи про істотні порушення норм 

процесуального права, які полягають у тому, що не було складено досудову 

доповідь щодо ОСОБА_3, допущені місцевим судом під час постановлення 

вироку, на переконання колегії суддів є безпідставними» [87]. 

Проте, враховуючи, що відповідно до ч. 1 ст. 314-1 КПК досудова 

доповідь складається з метою забезпечення суду інформацією, що 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2543
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2544
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2545
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2546
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n5255
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характеризує обвинуваченого, а також прийняття судового рішення про міру 

покарання, ініціювання її підготовки судом у підготовчому провадженні 

викликає подив. Адже на даному етапі кримінального провадження суд 

жодним чином не знайомиться з матеріалами, що мають сторони, не 

досліджує докази і взагалі не має ніякої інформації стосовно конкретного 

кримінального провадження за винятком обвинувального акту з додатками, 

який надійшов до суду від прокурора. Більш того, завданням суду відповідно 

до сформульованих у ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження 

є забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду. 

Ініціювання ж судом у підготовчому провадженні складання досудової 

доповіді ставить під сумнів його неупередженість, оскільки, не дослідивши 

поки що жодних доказів, суд наперед вирішує питання щодо необхідності 

підготовки письмової інформації стосовно соціально-психологічної 

характеристики обвинуваченого, оцінки ризиків вчинення ним повторного 

кримінального правопорушення та висновку про можливість виправлення без 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк [212]. Ця позиція 

поділяється й іншими науковцями, які також звертають увагу на 

суперечливість позиції законодавця щодо забезпечення неупередженості 

суду та його ініціативи в підготовчому провадженні щодо підготовки 

досудової доповіді [58]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 314¹ КПК метою складання досудової доповіді є 

забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого, а також 

прийняття судового рішення про міру покарання. Тож фактично формується 

обвинувальний ухил суду ще під час підготовчого провадження, що 

вбачається неприпустимим та таким, що суперечить загальним засадам 

кримінального провадження. Так, відповідно до ст. 21 КПК кожному 

гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні 

строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону. 

Окрім того, згідно із ст. 17 КПК особа вважається невинуватою у вчиненні 

кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному 
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покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим 

Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної 

сили. Поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального 

правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав 

законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою. 

Таким чином, виходячи зі змісту засади презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини і засади доступу до правосуддя, вбачається 

доцільним вилучити із повноважень суду в підготовчому провадженні 

ініціювання підготовки досудової доповіді. На наш погляд, така 

процесуальна ініціатива має належати до повноважень прокурора, оскільки 

відповідно до вищевказаних європейських стандартів його діяльності в 

кримінальному провадженні він має бути неупередженим і спрямовувати 

свою процесуальну діяльність як на встановлення обставин, що свідчать про 

винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, так і тих, що 

свідчать на користь захисту інтересів обвинуваченого.  

З огляду на викладене, видається більш правильним з точки зору 

розподілу процесуальної компетенції передбачити ініціювання підготовки 

досудової доповіді саме серед повноважень прокурора, які він має 

реалізувати наприкінці досудового розслідування (на наш погляд, перед 

виконанням вимог ст. 290 КПК), забезпечивши тим самим надання цієї 

доповіді під час підготовчого провадження. В цьому контексті варто 

зазначити, що законодавством окремих країн повноваження щодо 

ініціювання підготовки досудової доповіді віднесено саме до компетенції 

органу кримінального переслідування. Так, наприклад, відповідно до ст. 475 

КПК Республіки Молдова за наявності обставин, передбачених у цій статті, 

орган кримінального переслідування виносить постанову про складання 

досудової доповіді щодо психосоціальної оцінки неповнолітнього [147].  

Відповідно до чинного КПК ініціатива у підготовці досудової доповіді 

крім суду може також належати прокурору та стороні захисту, які мають 

право заявити відповідне клопотання.У зв’язку з цим в літературі правильно 
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рекомендується прокурору впевнитися, що обвинувачений, який є 

повнолітнім, обвинувачується у вчиненні злочину невеликої або середньої 

тяжкості, або тяжкого злочину, нижня межа санкції за який не перевищує 

п’яти років позбавлення волі; впевнитися, що відсутні законодавчі 

перешкоди для складання досудової доповіді, визначені у ч. 4 ст. 314-1 КПК; 

обґрунтовуючи клопотання, обов’язково зазначити про його мету, пов’язану 

із забезпеченням інтересів національної безпеки, економічного добробуту та 

прав людини. Крім того, фахівці слушно зазначають, що хоча повноваження 

суду доручити представнику персоналу органу пробації скласти досудову 

доповідь передбачене у ч. 6 ст. 314 КПК, за логікою розгляду цього питання 

воно повинно було б розглядатися лише після призначення судового 

розгляду, тобто при вирішенні питань, визначених ст. 315 КПК. Тож, таке 

клопотання має заявлятися саме під час здійснення підготовки до судового 

розгляду [77, c. 93]. Це твердження не викликає сумнівів, адже логічна 

послідовність процесуальних дій, що в сукупності складають сутність 

процедури підготовчого судового засідання, передбачає розгляд клопотань 

учасників судового провадження при вирішенні питань, пов’язаних з 

підготовкою до судового розгляду (ст. 315 КПК). 

Оскільки складання досудової доповіді здійснюється з метою 

забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого, а також 

прийняття судового рішення про міру покарання, логічним уявляється 

передбачити необхідність здійснення її оцінки як прокурором, так і судом. 

При цьому слід мати на увазі, що незважаючи на підготовку представником 

органу пробації досудової доповіді, одним із елементів предмету доказування 

сторони обвинувачення відповідно до ст. 91 КПК є обставини, які 

характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують 

покарання, які виключають кримінальну відповідальність. Тож, підготовка 

досудової доповіді не знімає з прокурора обов’язку доказування зазначених 

обставин. З огляду на це, під час виступу в судових дебатах прокурор, на 

наше переконання, повинен проголосити досудову доповідь та здійснити її 
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оцінку. У зв’язку з відсутністю в КПК положення відповідного змісту, 

вважаємо за доцільне передбачити його в ст. 364 КПК.  

Одним із важливих питань що має бути вирішено у зв’язку із 

підготовкою до судового розгляду, є питання обрання, зміни чи скасування 

заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі – 

запобіжного заходу стосовно обвинуваченого. Вище зверталась увага на 

проблемні питання застосування запобіжного заходу в цій стадії 

кримінального провадження і на необхідність активної позиції прокурора при 

вирішенні цих питань. Зараз вважаємо лише за необхідне акцентувати увагу 

на тому, що незважаючи на прийняття КСУ рішення № 1-р/2017 від 

23.11.2017 р., яким знято проблему автоматичного продовження дії заходів 

забезпечення кримінального провадження, що очевидно суперечило практиці 

ЄСПЛ і відповідно положенням КЗПЛ, законодавець не вніс доповнень до 

ст. 315 КПК, у зв’язку з чим лишається низка проблемних питань, пов’язаних 

із застосуванням на цьому етапі запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою, зокрема, не вирішено питання порядку прийняття рішення про 

продовження строку тримання обвинуваченого під вартою у випадку 

повернення судом обвинувального акту прокурору або відмови у 

затвердженні угоди та повернення обвинувального акту прокурору для 

продовження досудового розслідування в загальному порядку, не 

врегульовано порядок застосування даного запобіжного заходу після 

закінчення досудового розслідування до початку підготовчого судового 

засідання, не передбачено порядку вручення обвинуваченому клопотання 

прокурора про застосування чи продовження строку тримання 

обвинуваченого під вартою (на що вже зверталася увага в цій роботі). 

Результатом такої недосконалої регламентації зазначених питань є наявність 

суперечливої практики, що особливо є недопустимим з огляду на 

неможливість апеляційного перегляду рішень суду в підготовчому 

провадженні щодо застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження (в постанові ВС ККС від 22.03.2018 р. зазначено: «Згідно з ч. 2 
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ст. 392 КПК України ухвали, постановлені під час судового провадження в 

суді першої інстанції до ухвалення судових рішень, передбачених частиною 

першою цієї статті, окремому оскарженню не підлягають, крім випадків, 

визначених цим Кодексом. Заперечення проти таких ухвал можуть бути 

включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною 

першою цієї статті. За змістом п. 24 ч. 1 ст. 3 КПК України судовим 

провадженням є кримінальне провадження у суді першої інстанції, яке 

включає підготовче судове провадження, судовий розгляд і ухвалення та 

проголошення судового рішення, провадження з перегляду судових рішень в 

апеляційному, касаційному порядку, а також за нововиявленими 

обставинами. Враховуючи, що оскаржувана ухвала Луцького міськрайонного 

суду Волинської області від 21 липня 2017 р., якою продовжено запобіжний 

захід у виді тримання під вартою, була постановлена в підготовчому 

судовому засіданні, тобто, відповідно до наведених положень п. 24 ч. 1 ст. 3 

КПК України, відноситься до рішень, які прийняті під час судового 

провадження, та з огляду на положення ч. 2 ст. 392 КПК України окремому 

оскарженню не підлягає, рішення судді суду апеляційної інстанції про 

відмову у відкритті апеляційного провадження є правильним [85]).  

Так, деякі суди, приймаючи рішення у порядку п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК 

України та повертаючи прокурору обвинувальний акт, виключають 

можливість застосування положень ч. 3 ст. 315 КПК України. Повертаючи 

обвинувальний акт прокурору судова колегія Мукачівського міськрайонного 

суду Закарпатської області в мотивувальній частині відповідної ухвали 

вказала, що «окрім цього, прийшовши до переконання щодо невідповідності 

обвинувального акта вимогам КПК України та повернення його прокурору, 

суд, відповідно до ч. 1 ст. 315 КПК України, позбавлений можливості 

вирішувати інші клопотання учасників провадження», до яких належало у 

тому числі і клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного 

заходу [196].  
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Одночасно, протилежну думку висловив Апеляційний суд 

Дніпропетровської області в ухвалі від 14.07.2016, у мотивувальній частині 

якої, посилаючись на практику ЄСПЛ, вказав, що «доводи захисників 

обвинувачених ОСОБА_23, ОСОБА_7 та ОСОБА_24 про порушення судом 

положень ст. 314 та 315 КПК України, якими суду не надано права при 

поверненні обвинувального акта вирішувати питання про продовження 

запобіжного заходу щодо обвинувачених, колегія суддів вважає 

безпідставними» [152].  

Також вважаємо за необхідне звернути увагу на ще один аспект 

проблеми, яка стосується застосування запобіжних заходів у цій стадії 

кримінального провадження. Частина 3 ст. 315 КПК передбачає, що при 

розгляді клопотань про обрання, зміну чи скасування заходів забезпечення 

кримінального провадження, а також запобіжних заходів, суд додержується 

правил, передбачених розділом ІІ цього Кодексу. При цьому слід звернути 

увагу на те, що п. 3 ч. 1 ст. 184 КПК встановлено в якості складової 

клопотання слідчого або прокурора про застосування запобіжних заходів 

виклад обставин, що дають підстави підозрювати, обвинувачувати особу у 

вчиненні кримінального правопорушення, та посилання на матеріали, що 

підтверджують ці обставини. Одночасно, п. 1 ч. 3 ст. 184 КПК передбачено, 

що до цього клопотання додаються копії матеріалів, якими слідчий, прокурор 

обґрунтовує доводи клопотання. Зазначені положення ст. 184 КПК 

узгоджуються із вимогами ч. 2 ст. 177 КПК, відповідно до положень якої 

підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої 

підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення. Логічно, що 

матеріалами, якими слідчий, прокурор обґрунтовують це клопотання, можуть 

бути лише докази, на підставі яких особі було повідомлено про підозру у 

вчиненні кримінального правопорушення. Однак, п. 3 ч. 1 ст. 184 КПК та п. 1 

ч. 3 ст. 184 КПК суперечать вимогам ч. 4 ст. 291 КПК, відповідно до якої 

надання суду інших документів, окрім як зазначених в ст. 291 КПК до 

початку судового розгляду забороняється. Крім того, чинним кримінальним 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2394/ed_2016_05_12/pravo1/T124651.html?pravo=1#2394
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2404/ed_2016_05_12/pravo1/T124651.html?pravo=1#2404
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процесуальним законодавством не передбачено обов’язку прокурора щодо 

надання суду доказів  під час підготовчого судового засідання. У свою чергу, 

за відсутності доказів суд під час підготовчого провадження позбавлений 

можливості вирішити питання щодо обґрунтованості підозри як підстави 

обрання особі запобіжного заходу. 

На практиці прокурори під час обґрунтування необхідності 

продовження особі запобіжного заходу часто обмежуються формулюванням, 

що обґрунтованість підозри підтверджується доказами, перелік яких 

наведений у реєстрі матеріалів досудового розслідування. Однак, як правило, 

обвинувальні акти у кримінальних провадженнях, у яких підозрюваним 

обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або домашнього 

арешту, скеровуються прокурорами вже в останні дні строку дії цих заходів, 

що фактично позбавляє суд можливості вирішити їх долю. Так, Ізмаїльський 

міськрайонний суд Одеської області в ухвалі про призначення судового 

розгляду вказав, що «щодо продовження строку запобіжного заходу відносно 

ОСОБА_1 необхідно відмовити у зв'язку з закінченням строку вказаних 

запобіжних заходів (у вигляді домашнього арешту та відсторонення від 

посади начальника міжрайонного відділу № 4 УЗЕ в Одеській 

області)» [186].  

Таким чином, для того, щоб суд першої інстанції мав можливість 

належним чином організувати вирішення питання щодо долі як заходів 

забезпечення кримінального провадження, так і запобіжних заходів, 

виконати вимоги КПК щодо виклику учасників судового провадження з 

метою дотримання прав останніх, вважаємо за доцільне доповнити КПК 

нормою, яка б зобов’язувала прокурора направляти кримінальне 

провадження до суду не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку таких 

заходів, застосованих під час досудового розслідування.  

Варто звернути увагу, що за результатами проведеного опитування 

прокурорів 50 % респондентів вважають, що кримінальне провадження 

необхідно спрямовувати до суду не пізніше ніж за 10 днів до закінчення 
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строку дії запобіжних заходів або заходів забезпечення кримінального 

провадження.  

Також, частиною четвертою 184 КПК передбачено, що застосування 

запобіжного заходу до кожної особи потребує внесення окремого 

клопотання. Логічним та послідовним також вбачається й винесення судом 

до кожної особи, зокрема під час підготовчого судового засідання, окремих 

ухвал про застосування, зміну, скасування та продовження запобіжних 

заходів. Зазначене потребує також виходу суду до нарадчої кімнати в 

кожному випадку окремо. 

Однак, на практиці деякі суди нехтують цим, об’єднуючи в одному 

рішенні питання щодо долі запобіжних заходів відносно декількох осіб, а 

також поєднуючи вирішення  питання щодо запобіжного заходу з 

вирішенням питань, передбачених пунктами 1 та 3 частини 3 ст. 314 КПК, 

тобто з поверненням прокурору обвинувального акту або відмовою у 

затвердженні угоди. Так, ухвалою Красноармійського міськрайонного суду 

Донецької області від 21.07.2016 p. повернуто обвинувальний акт прокурору 

у зв’язку із порушенням ч. 1 ст. 384 КПК України та цією ж ухвалою 

продовжено двом обвинуваченим строк дії запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою. У мотивувальній частині цього рішення судом 

наведено ризики, передбачені ст. 177 КПК щодо обох обвинувачених взагалі, 

а не окремо щодо кожного з них. Крім того, дана ухвала не містить викладу 

позиції обвинувачених та їх захисників щодо продовження строку дії 

запобіжного заходу [189].  

Зважаючи на наведене, вважаємо за необхідне передбачити в КПК 

положення, відповідно до якого питання щодо обрання, зміни, скасування чи 

продовження  запобіжного заходу відносно кожної особи потребує подання 

окремого клопотання прокурора і постановлення окремої ухвали з виходом 

суду до нарадчої кімнати.  
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Висновки до розділу 2 

1. Відсутність нормативно регламентованого строку підготовчого 

судового провадження перешкоджає доступу особи (потерпілого, 

обвинуваченого) до правосуддя та сприяє стану правової невизначеності, що 

порушує принцип верховенства права, гарантований Конституцією України, 

КЗПЛ, КПК. Здійснення підготовчого провадження протягом невиправдано 

тривалого строку, неодноразові перерви в ньому не дає можливості 

пересвідчитися в тому, що правосуддя чиниться (рішення ЄСПЛ у справі 

«Білуха проти України), що негативно позначається не тільки на правах і 

законних інтересах учасників кримінального провадження, а й не срияє 

довірі до судової влади.  

2. Для реалізації функції підтримання публічного обвинувачення в 

підготовчому судовому провадженні прокурор зобов'язаний бути 

процесуально активним і використовувати всі процесуальні можливості 

(повноваження), надані йому КПК. Процесуальна активність прокурора є тим 

чинником, що робить його діяльність ефективною, сприяє швидкому, 

повному та неупередженому вирішенню питань, які складають предмет 

розгляду в підготовчому судовому засіданні. 

3. Під час підготовки до підготовчого судового засідання прокурор 

зобов’язаний скласти вмотивоване письмове клопотання про продовження 

запобіжного заходу, якщо він вважає, що для цього є достатні підстави. З 

цією метою прокурор у своєму клопотанні зобов’язаний навести ризики, які 

обґрунтовують необхідність продовження запобіжного заходу. При цьому 

необхідно мати на увазі, що обгрунтування клопотання про застосування 

запобіжного заходу та продовження його строку не співпадають, адже згідно 

до практики ЄСПЛ продовження строку запобіжного заходу має 

обґрунтовуватися новими обставинами, що обумовлюють необхідність 

подальшого обмеження конституційного права людини (рішення ЄСПЛ у 

справі «Вітрук проти України», «Геращенко проти України» тощо).  
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З метою забезпечення прокурором права обвинуваченого на захист  під 

час підготовчого судового провадження має бути дотримана вимога ч. 2 ст. 

184 КПК стосовно надання копії клопотання не пізніше ніж за три години до 

початку його розгляду. 

В роботі звертається увага на невідповідність вимоги ч. 3 ст. 184 КПК 

щодо додатків до клопотання прокурора про застосування запобіжного 

заходу імперативній вимозі закону щодо заборони надання суду в 

підготовчому судовому провадженні будь-яких інших документів, крім 

обвинувального акта з передбаченими законом додатками. 

Обгрунтовується необхідність передбачити в КПК положення, 

відповідно до якого питання щодо обрання, зміни, скасування чи 

продовження  запобіжного заходу відносно кожної особи потребує подання 

окремого клопотання прокурора і постановлення окремої ухвали з виходом 

суду до нарадчої кімнати. 

4. Звертається увага на те, що незважаючи на прийняття КСУ рішення 

№ 1-р/2017 від 23.11.2017 р., яким знято проблему автоматичного 

продовження дії заходів забезпечення кримінального провадження, 

законодавець не вніс доповнень до ст. 315 КПК, у зв’язку з чим нормативно 

не визначено низку проблемних питань, пов’язаних із застосуванням на 

цьому етапі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зокрема, 

порядку прийняття рішення про продовження строку тримання 

обвинуваченого під вартою у випадку повернення судом обвинувального 

акту прокурору або відмови у затвердженні угоди та повернення 

обвинувального акту прокурору для продовження досудового розслідування 

в загальному порядку, не врегульовано порядок застосування даного 

запобіжного заходу після закінчення досудового розслідування до початку 

підготовчого судового засідання. 

5. Узагальнення правозастосовної практики з питання повернення 

судом обвинувального акта прокурору призвело до висновку про те, що не 

будь-яке формальне порушення вимог кримінального процесуального закону 
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може бути підставою для повернення обвинувального акта прокурору, 

формалізм у вирішенні цих питань є неприпустимим, потребує негайної 

процесуальної реакції прокурорів, оскільки повернення обвинувального акта 

належить до ітеративних процедур, які в чинному КПК мінімізовано у зв'язку 

з тим, що вони апріорі істотно позначаються на строках кримінального 

провадження, перешкоджають доступу до правосуддя його учасників та 

реалізації ними права на справедливий суд. Тим більше неприпустимою є 

практика відновлення досудового розслідування, проведення після 

повернення обвинувального акта прокурору будь-яких слідчих або інших 

процесуальних дій, оскільки єдиною метою повернення цього 

процесуального документу є усунення його недоліків і забезпечення його 

відповідності вимогам ст. 291 КПК.  

6. В роботі піддається критичній оцінці практика відновлення 

досудового розслідування після повернення обвинувального акта прокурору, 

надання судом вказівок стосовно проведення конкретних слідчих 

(розшукових) дій або виконання інших процесуальних рішень. Адже, крім 

повернення обвинувального акта, будь-якої іншої ініціативної діяльності 

суду в питанні проведення слідчих дій закон не передбачив, що видається 

концептуальною позицією законодавця, який відмовився від інституту 

додаткового розслідування як такого, що не відповідає концепції сучасного 

кримінального процесу публічно-позовного типу.  

7. Враховуючи відсутність в чинному законодавстві будь-яких вимог 

щодо систематизації прокурором матеріалів досудового розслідування, які 

складають основу обвинувачення, з огляду на їх функціональне призначення, 

а також особливості диференційованих порядків підготовчого судового 

провадження (на підставі угод, а також щодо розгляду клопотання про 

звільнення від кримінальної відповідальності), пропонується здійснювати 

систематизацію цих матеріалів на дві окремі групи (том, томи): перша – 

матеріали досудового розслідування, що містять докази в обґрунтування 

винуватості особи, які прокурор має намір використовувати під час 
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підтримання публічного обвинувачення (протоколи слідчих (розшукових) та 

негласних слідчих (розшукових) дій, ухвали слідчого судді, на підставі яких 

отримано дозволи на їх проведення, висновки експертів тощо); друга – інші 

матеріали, що мають значення саме для підготовчого судового провадження, 

зокрема, ухвали суду щодо обрання запобіжного заходу, постанови про 

призначення групи прокурорів, групи слідчих, протоколи про надання 

доступу обвинуваченому та його захиснику до матеріалів досудового 

розслідування тощо. 

8. Констатується недоцільність надання суду повноважень щодо 

визнання доказів недопустимими на стадії підготовчого провадження, 

оскільки це суперечить логіко-функціональній побудові сучасного 

кримінального процесу, заважає вирішенню завдань підготовчого 

провадження та потребує істотної зміни його процесуальної форми, яка не є 

виправданою потребами правозастосовної практики. У той же час слід 

визнати, що відсутність можливостей дослідження доказів у підготовчому 

провадженні в окремих випадках стає проблемою, що ускладнює реалізацію 

норм КПК і вирішення завдань цієї стадії. Зокрема, це стосується розгляду 

угод та клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності. 

9. Подання заперечень на ухвали слідчого судді у підготовчому 

судовому провадженні визнається неефективним засобом захисту, порушує 

право особи на справедливий суд. У зв’язку з цим пропонується ч. 3 ст. 309 

КПК виключити. 

10. Передбачений КПК порядок підготовки досудової доповіді 

потребує зміни з урахуванням розподілу процесуальної компетенції у 

кримінальному провадженні, у зв’язку з чим пропонується віднести 

ініціювання підготовки досудової доповіді до повноважень прокурора, які він 

має реалізувати наприкінці досудового розслідування (перед виконанням 

вимог ст. 290 КПК), забезпечивши тим самим надання цієї доповіді під час 

підготовчого судового провадження. 
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При цьому необхідно підкреслити, що підготовка досудової доповіді не 

знімає з прокурора обов’язку доказування обставин, що мають значення при 

визначенні міри покарання обвинуваченому. З огляду на це, пропонується 

передбачити в ст. 364 КПК положення про те, що прокурор під час виступу в 

судових дебатах має проголосити досудову доповідь та здійснити її оцінку.  
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ПРОКУРОРА В ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ 

ПОРЯДКАХ ПІДГОТОВЧОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

3.1. Участь прокурора в підготовчому судовому провадженні на 

підставі угод 

3.1.1. Особливості участі прокурора в підготовчому судовому 

засіданні на підставі угод 

На відміну від загального порядку підготовчого судового провадження, 

що застосовується при зверненні до суду прокурора з обвинувальним актом, 

КПК передбачив особливий порядок цієї стадії кримінального провадження у 

випадку звернення до суду прокурора з обвинувальним актом разом з угодою 

про визнання винуватості або про примирення. Незважаючи на шестирічний 

досвід застосування цього особливого порядку кримінального провадження, 

значний інтерес науковців до даної проблематики (її дослідженню 

присвячено роботи І. В. Гловюк, В. О. Гринюка, П. С. Іваненко, 

О. В. Калужинського, Л. М. Лобойка, Н. В. Неледви, Н. В. Нестор, 

Р. В. Новака, Є. В. Повзика, П. В. Пушкар, В. М. Трофименка, Л. Д. Удалової, 

В. І. Фаринника, О. Ф. Шминдрук та ін.), багато питань й досі лишаються 

дискусійними та потребують єдиного вирішення. Це зумовлює необхідність 

звернення до наукового аналізу окремих з них в межах цієї дисертаційної 

роботи.  

Закріплення у КПК процесуального порядку провадження на підставі 

угод фактично створило підстави для формування нової парадигми 

кримінальної політики, застосування механізму протидії кримінальним 

правопорушенням з використанням можливостей компромісу (угоди, 

консенсусу) між сторонами кримінального провадження, що спрямовано на 

врегулювання кримінально-правового конфлікту в стислі строки та 

вирішення завдань кримінального провадження з урахуванням принципів 
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доцільності та процесуальної економії4 [102; 127]. У зв’язку із цим 

дослідники цієї проблематики правильно визнають, що нині підготовче 

провадження набуло принципово нових рис, стало реальним втіленням 

принципу змагальності у кримінальному судочинстві [116], з огляду на що 

предметом наукового пошуку мають бути питання, що визначають специфіку 

сучасного підготовчого провадження [23; 25; 54], а також проблеми 

провадження на підставі угод, що обумовлює застосування особливого 

(диференційованого) порядку [33; 105; 144]. 

Відповідно до КПК в кримінальному провадженні може бути укладено 

два види угод – про примирення та про визнання винуватості (ст. 468 КПК). 

Практика свідчить, що інститут угод у кримінальному провадженні став 

затребуваним майже з моменту прийняття КПК у 2012 році. Відповідно до 

Звіту судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального 

провадження за 2017 рік за формою 1-1, затвердженого наказом ДСА 

України №158 від 21.11.2012 року, протягом 2017 року затверджено 15979 

угод [29]. 

Будучи особливим порядком, кримінальне провадження на підставі 

угод регулюється спеціальними нормами, що включені до глави 35 КПК. 

Відповідно й особливості підготовчого судового провадження передбачено 

главою 35 КПК, зокрема, статтею 474 КПК. 

Якщо угоду укладено під час досудового розслідування, прокурор 

зобов’язаний невідкладно передати до суду обвинувальний акт з 

відповідними додатками та підписаною угодою. Прокурор має право 

відкласти направлення до суду обвинувального акту з підписаною угодою до 

отримання висновку експерта або завершення проведення інших слідчих дій, 

необхідних для збирання та фіксації доказів, які можуть бути втрачені зі 

                                                 
4 Впровадження угод у кримінальне судочинство відповідає Рекомендації № R(87)18 Комітету 

міністрів Ради Європи стосовно спрощення кримінального правосуддя та Стратегії реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки, якою передбачено розширення способів 

альтернативного (позасудового) врегулювання спорів, зокрема, шляхом практичного впровадження інституту 

медіації і посередництва (п. 5.3). Див.: Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015-2020 : Указ Президента України від 20.05.2015 р. № 76/2015. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276/20157. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276/20157


 

 

141 

спливом часу, або які неможливо буде провести пізніше без істотної шкоди 

для їх результату у разі відмови суду в затвердженні угоди. Таким чином, 

закінчуючи досудове розслідування у разі укладення угоди, прокурор має 

оцінити наявну доказову базу і можливість продовження збирання доказів у 

випадку прийняття судом рішення про відмову в затвердженні угоди. 

Провівши невідкладні дії, він зобов’язаний передати обвинувальний акт 

разом з угодою до суду. 

В першому розділі цієї роботи було звернуто увагу на істотну 

відмінність завдань підготовчого судового провадження, що здійснюється за 

загальним порядком та за особливим на підставі угод. Завданням останнього 

є врегулювання кримінально-правового конфлікту на даному етапі 

судочинства, що безпосередньо позначається на завданнях прокурора, який 

звертається до суду з обвинувальним актом разом з угодою. Його завдання в 

даному випадку полягає у сприянні вирішенню судом кримінально-

правового конфлікту, доведенні наявності для прийняття відповідного 

процесуального рішення суду належних матеріально-правових та 

процесуальних підстав.  

На забезпечення вирішення цих завдань спрямовано комплекс 

повноважень прокурора, які він реалізує, беручи участь в підготовчому 

судовому засіданні, деякі з них обумовлені специфікою особливого порядку 

підготовчого судового засідання на підставі угод і є притаманними лише для 

цієї категорії кримінальних проваджень. 

В контексті розгляду питання участі прокурора в підготовчому 

судовому засіданні у випадку укладення угоди важливо звернути увагу на те, 

що угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою 

підозрюваного, обвинуваченого або прокурора, а угода про примирення  

укладається лише за ініціативою потерпілого, підозрюваного або 

обвинуваченого (ч. 1, 2 ст. 469 КПК). Згідно із ч. 1 ст. 469 КПК домовленості 

стосовно угоди про примирення можуть проводитись самостійно потерпілим 

і підозрюваним чи обвинуваченим, захисником і представником або за 
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допомогою іншої особи, погодженої сторонами кримінального провадження 

(крім слідчого, прокурора або судді)5 [17]. Як зазначає В. І. Фаринник, 

обмеження на участь у процесі примирення прокурора, слідчого і суду є 

цілком обґрунтованим, тому що саме ці учасники кримінального 

провадження в першу чергу зацікавлені у реалізації завдань кримінального 

процесу шляхом всебічного, повного і неупередженого дослідження 

обставин кримінального провадження, тоді як провадження на підставі угоди 

про примирення допускає можливість прийняття судового рішення, 

порушуючи вимоги всебічності і повноти [209].  

З огляду на відсутність прокурора у складі сторін угоди про 

примирення виникає питання щодо його обов’язкової участі в підготовчому 

судовому засіданні в кримінальному провадженні на підставі угоди про 

примирення, яке було детально розглянуто в першому розділі цієї роботи і 

обґрунтовано висновок про те, що незважаючи на відсутність прямої вказівки 

(адже згідно до ч. 2 ст. 474 КПК розгляд щодо угоди проводиться судом під 

час підготовчого судового засідання за обов’язкової участі сторін угоди з 

повідомленням інших учасників судового провадження), прокурор 

зобов’язаний підтримувати публічне обвинувачення на даному етапі 

кримінального провадження і у випадку застосування цієї консенсуальної 

процедури. З цього приводу ВССУ зазначив, що прокурори обов'язково 

мають брати участь у судовому засіданні, в якому розглядається угода про 

примирення [91]. У цьому провадженні прокурор не лише оголошує зміст 

обвинувального акта, але і має висловитися з приводу можливості 

затвердження угоди, у провадженнях на підставі угод про примирення 

прокурор повинен доводити свою позицію щодо наявності підстави для 

притягнення особи до кримінальної відповідальності, що дасть можливість 
                                                 

5 В умовах сьогодення медіація стає перспективним напрямом подальшого розвитку технологій 

врегулювання правових конфліктів, у тому числі – в кримінальному судочинстві. Практика участі 

прокурорів в процедурах медіації має місце в окремих країнах ЄС, наприклад, у Франції відповідно до 

статей 40, 41 Кримінально-процесуального кодексу прокурор має право вирішувати, які кроки потрібно 

застосувати для врегулювання правового конфлікту, в коло повноважень прокурорів входить ініціювання 

процедур медіації ще до початку судового розгляду. Див.: Горова А. Приклади існуючих программ 

відновного правосуддя в інших країнах. URL: http://www.viaduk.net/clients/vs.nsf/0/ 

A686C159549B69CDC3256FC60028F721. 

http://www.viaduk.net/clients/vs.nsf/0/%20A686C159549B69CDC3256FC60028F721
http://www.viaduk.net/clients/vs.nsf/0/%20A686C159549B69CDC3256FC60028F721
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суду прийняти законне рішення щодо можливостей затвердження 

угоди [78, c. 145, 148]. Не зважаючи на те, що в цих угодах прокурор не є 

стороною, він реалізує завдання обвинувачення, у зв'язку з чим у 

підготовчому судовому засіданні думка прокурора щодо можливості 

затвердження угоди повинна бути об'єктивною, ґрунтуватися на матеріалах 

провадження та нормах закону [98]. 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 

в судовому засіданні під час її розгляду має бути обов’язковою (п. 15 

постанови Пленуму ВССУ № 13 від 11.12.2015 р. «Про практику здійснення 

судами кримінального провадження на підставі угод» [100]). 

Як було зазначено, згідно із ч. 1 ст. 474 КПК прокурор зобов’язаний 

направити до суду обвинувальний акт разом з підписаною угодою. 

Направлення будь-яких інших процесуальних документів законом не 

передбачено. Разом з тим, виходячи зі змісту ч. 7 ст. 474 КПК, суд перевіряє 

угоду на відповідність вимогам КПК та/або закону і відмовляє у 

затвердженні угоди, якщо, зокрема, відсутні фактичні підстави для визнання 

винуватості (п. 6). Оцінка судом фактичних підстав для визнання винуватості 

передбачає необхідність дослідження ним доказів, на підставі яких можливо 

дійти обґрунтованого висновку щодо наявності чи відсутності таких підстав. 

Відповідно, ці докази мають бути надані прокурором – публічним 

обвинувачем. В цьому контексті правильно вказує І. А. Тітко, що в такому 

випадку судді змушені відступати від вимог КПК і ознайомлюватись з 

матеріалами, які зібрані на досудовому розслідуванні [135]. Відповідно і 

прокурор має подбати про надання суду  доказів на підтвердження наявності 

фактичних підстав для визнання обвинуваченим вини та законності 

укладеної угоди. 

На початку судового засідання після відкриття його головуючим і 

виконання вимог статей 342–344 КПК прокурор та інші учасники судового 

провадження мають право заявити відводи. Також суддя може заявити 
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самовідвід, який має бути вмотивованим і відповідати вимогам ст. 75–76 

КПК. Не зупиняючись на цьому питанні детально, адже воно виходить за 

межі предмету нашого дослідження, вважаємо все ж таки за необхідне 

коротко його розглянути в аспекті окремих спірних питань 

правозастосування. 

Згідно із ч. 1 ст. 81 КПК у разі заявлення відводу судді, який здійснює 

судове провадження одноособово, його розглядає інший суддя цього ж суду, 

визначений у порядку, встановленому ч. 3 ст. 35 КПК. У зв’язку з цим слід 

звернути увагу на те, що в даному нормативному положенні йдеться про 

порядок вирішення питання про відвід. Що ж стосується самовідводу, то              

ст. 81 КПК не містить жодних правил стосовно його вирішення. Як свідчить 

правозастосовна практика, в більшості випадків заява про самовідвід судді 

розглядається за правилами ст. 81 КПК, тобто іншим суддею цього ж суду. 

Певним обґрунтуванням застосування цього порядку в даному випадку може 

бути ч. 3 ст. 82 КПК, відповідно до якої «У разі задоволення заяви про відвід 

(самовідвід) одного чи кількох суддів із складу суду або всього складу суду, 

якщо справа розглядається колегією суддів, справа розглядається в тому 

самому суді тим самим кількісним складом колегії суддів без участі 

відведених суддів із заміною останніх іншими суддями або іншим складом 

суддів». Тобто, використання в цьому контексті слів «відвід» і «самовідвід» 

як синонімів дозволяє дійти висновку про те, що заява про самовідвід також 

як і заява про відвід має вирішуватися по суті. Між тим, на наше 

переконання, заява про самовідвід формалізує позицію судді щодо 

неможливості розгляду конкретного кримінального провадження, яка 

ґрунтується на певних обставинах, виклад яких утворює сутність 

мотивування цієї заяви. З огляду на незалежність суду, розгляд заяви судді 

про самовідвід іншим суддею втрачає сенс, оскільки відмовити у задоволенні 

цієї заяви означає здійснити на суддю вплив і примусити всупереч його 

внутрішньому переконанню здійснювати правосуддя в цьому кримінальному 

провадженні.  
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Тому вважаємо, що заява про самовідвід повинна мати значення 

належної підстави для зміни складу суду, адже при вирішенні даного питання 

необхідно виходити із презумпції добросовісності судді та дотримання його 

незалежності. Якщо ж йдеться про зловживання ним правом на самовідвід, то 

запобіжником цьому має бути передбачена законом його дисциплінарна 

відповідальність та порядок притягнення до неї.    

Підготовче судове засідання розпочинається з оголошення прокурором 

обвинувального акта. Головуючий надає слово прокуророві для оголошення 

ним короткого або повного змісту обвинувального акта. Після цього 

головуючий, встановивши особу обвинуваченого, роз’яснює йому суть 

обвинувачення і запитує, чи зрозуміло йому обвинувачення, чи визнає він 

себе винним. Якщо після роз’яснення суті обвинувачення обвинувачений 

заперечує проти затвердження угоди, вона не може бути затверджена. 

У такому випадку суд постановляє ухвалу про відмову в затвердженні угоди 

та повертає матеріали прокурору для продовження досудового розслідування 

або призначає судовий розгляд для проведення судового провадження в 

загальному порядку (якщо до суду надійшов обвинувальний акт, а угоду було 

укладено під час підготовчого провадження) (п. 16 постанови Пленуму 

ВССУ № 13 від 11.12.2015 р. «Про практику здійснення судами 

кримінального провадження на підставі угод») [100]. 

На відміну від загального порядку проведення підготовчого судового 

засідання, в підготовчому провадженні на підставі угод прокурор здійснює 

повноваження, що є характерними для судового розгляду, а саме – він 

оголошує обвинувальний акт, висловлює думку щодо встановлених у 

судовому засіданні обставин стосовно укладеної угоди та відповідності її 

вимогам закону, звертається до суду з клопотанням про оголошення розшуку 

обвинуваченого, який ухиляється від явки до суду і його місце перебування 

невідоме, клопотанням про призначення судового розгляду для проведення 

судового провадження в загальному порядку в разі відсутності необхідності 

продовження досудового розслідування внаслідок його фактичного 
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закінчення (якщо під час підготовчого судового засідання було виявлено 

обставини, що свідчать про невідповідність укладеної угоди вимогам закону), 

надає суду документи, якими обґрунтовуються заявлені клопотання, тощо.  

Прикладом, який дозволяє проаналізувати одразу декілька дискусійних 

питань участі прокурора в кримінальному провадженні на підставі угод, 

може бути кримінальне провадження на підставі угоди про визнання 

винуватості, яке було розглянуто в підготовчому судовому засіданні 

24.02.2017 р. Житомирським районним судом Житомирської області 

(КП №278/2595/16-к). Під час підготовчого судового засідання 

обвинувачений заперечив фактичні обставини справи, пояснивши, що угоду 

про визнання винуватості він підписав у зв'язку з тим, що в нього немає часу 

на розгляд цієї справи в суді через зайнятість на роботі. Захисник фактично 

заперечив проти укладення угоди, так як вважає, що для встановлення 

винуватості обвинуваченого необхідно дослідити матеріали справи, а також 

обвинувачений підлягає звільненню від кримінальної відповідальності. 

Прокурор в судовому засіданні підтримав затвердження цієї угоди. Судом 

встановлено, що дана угода була укладена між сторонами на досудовому 

розслідуванні під час складення обвинувального акту. При цьому вимоги    

ст. 290 КПК щодо відкриття матеріалів досудового розслідування стороною 

обвинувачення виконані не були. Зокрема, факт невиконання стороною 

обвинувачення вимог ст. 290 КПК в судовому засіданні підтвердив 

обвинувачений та його захисник, а також прокурор, яка пояснила, що в неї 

відсутнє письмове підтвердження про факт надання стороні захисту доступу 

до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів. За таких 

обставин суд дійшов висновку про неможливість затвердження даної угоди, 

оскільки вона порушує право обвинуваченого на судовий розгляд і її 

укладення не є добровільним з боку останнього. У зв’язку з цим, з огляду на 

те, що угода була укладена під час досудового розслідування, суд визнав за 

необхідне направити обвинувальний акт прокурору для проведення 

досудового розслідування та виконання вимог ст. 290 КПК [184].  
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Відповідно до КПК ухвала суду про відмову в затвердженні угоди 

апеляційному оскарженню не підлягає. Проте, враховуючи, що в цьому 

кримінальному провадженні суд також повернув обвинувальний акт 

прокурору для проведення досудового розслідування, ухвала в цій частині 

була оскаржена прокурором до Апеляційного суду Житомирської області. 

В апеляційній скарзі прокурор зазначила, що суд першої інстанції поспішно, і 

як результат помилково прийняв рішення про повернення даного 

кримінального провадження прокурору для проведення досудового 

розслідування. При цьому фактично не дав можливості стороні 

обвинувачення надати суду для огляду протокол про надання доступу до 

матеріалів досудового розслідування стороні захисту та заявити клопотання 

про призначення судового розгляду для проведення судового провадження в 

загальному порядку за відсутністю необхідності продовження досудового 

розслідування внаслідок його фактичного закінчення та дотримання всіх 

норм КПК при його проведенні. Крім того, прокурор вказала, що суд першої 

інстанції не звернув увагу, що в реєстрі матеріалів досудового розслідування, 

який долучений до обвинувального акту і переданий до суду, є посилання на 

протокол відкриття матеріалів стороні захисту. Заслухавши доповідача, 

пояснення прокурора та захисника обвинуваченого, Апеляційний суд 

Житомирської області дійшов висновку про те, що суд першої інстанції 

прийняв передчасне рішення про повернення прокурору кримінального 

провадження для проведення досудового розслідування, у зв’язку з чим 

змінив ухвалу суду першої інстанції і призначив судовий розгляд в суді 

першої інстанції обвинувального акту по цьому кримінальному 

провадженню [158]. 

Наведений приклад кримінального провадження на підставі угоди про 

визнання винуватості та судових рішень в ньому наочно свідчить про 

необхідність реалізації прокурором передбачених законом повноважень та 

виконання судом вимоги, що має імперативний характер, і складає 

нормативний зміст засади змагальності сторін та свободи в подання ними 
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суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а саме – суд, 

зберігаючи об’єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для 

реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних 

обов’язків (ч. 6 ст. 22 КПК).   

Також в наведеному прикладі важливе значення набуло питання 

дослідження судом документів, що підтверджують обгрунтованість 

клопотання, а також дозволяють здійснити перевірку угоди на відповідність 

вимогам закону. На наш погляд, це питання заслуговує на окрему увагу, адже 

його нормативне регулювання не може бути визнано достатнім з 

урахуванням потреб правозастосовної практики. Так, згідно із ч. 6 ст. 474 

КПК для з'ясування добровільності укладеної угоди у разі необхідності суд 

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. У зв’язку з цим звертає увагу те, що для перевірки судом 

наявності фактичних підстав для визнання винуватості законом не 

передбачено жодних способів, що ж стосується перевірки добровільності 

укладення угоди, то законодавець встановив лише два способи – 

витребування документів та опитування осіб. Такий підхід законодавця до 

встановлення процесуальних засобів перевірки обставин, що мають важливе 

значення для оцінки відповідності угоди вимогам закону, обґрунтовано 

отримав в науці кримінального процесу критичну оцінку [11, c. 345]. 

Правльно також зазначає В. О. Гринюк про те, що незрозумілим є 

процесуальне значення опитування, можливість проведення якого 

передбачена ч. 6 ст. 474 КПК: по-перше, неясно, про яких осіб йде мова; по-

друге, у силу формулювання ч. 1 ст. 95 КПК, очевидно, що показання як 

джерело доказів у результаті опитування отримані бути не можуть, 

відповідно, яке доказове значення опитування (назви яких КПК України 

також не містить), незрозуміло, а як наслідок виникає питання, який сенс 

проведення такого опитування?» [21, c. 234].  
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Видається, що законодавець не передбачив проведення судових дій, 

спрямованих на отримання доказів з метою перевірки відповідності угоди 

вимогам закону, зважаючи на те, що вирішення всіх цих питань здійснюється 

в підготовчому провадженні, яке в системі кримінального провадження 

відіграє зовсім інше функціональне призначення, ніж судовий розгляд, під 

час якого суд за участі сторін досліджує докази. Проте, на наш погляд, такий 

підхід законодавця є не зовсім правильним, оскільки перевірка відповідності 

угоди вимогам закону передбачає необхідність дослідження доказів у тому 

обсязі, що дозволяє суду ухвалити законне рішення. При цьому, як 

зазначається в п. 21 постанови Пленуму ВССУ № 13 від 11.12.2015 р. «Про 

практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод», 

вирок, яким затверджується угода, має відповідати загальним вимогам до 

обвинувальних вироків, визначених ст. 374 КПК, з урахуванням 

особливостей, передбачених ст. 475 КПК [100]. З огляду на це, в науковій 

літературі пропонується перенести розгляд угод в наступну стадію 

кримінального провадження – до судового розгляду [34, c. 169], розширити 

процесуальні можливості суду під час розгляду угод [55, c. 121]. На наш 

погляд, слід підтримати позицію О. В. Гринюка щодо недоцільності переносу 

розгляду угод до судового розгляду, враховуючи спрощений характер цього 

особливого провадження, а «слід надати суду повноваження із перевірки 

угоди, які він міг би реалізувати з власної ініціативи, зокрема, шляхом 

виклику і допиту свідків, дослідження документів, речових доказів, звуко- та 

відеозаписів, а опитування обвинуваченого має бути закріплено у законі як 

допит обвинуваченого» [21, c. 234]. 

 Аналіз судової практики свідчить про непоодинокі випадки відмови 

суддів у затвердженні угоди про визнання винуватості. Відповідно до Звіту 

судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального провадження за 

2017 рік за формою 1-1, затвердженого наказом ДСА України № 158 від 

21.11.2012 року, протягом 2017 року судами відмовлено у затвердженні 395 

угод [29]. Підставами для відмови в затвердженні угоди про визнання 
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винуватості найбільш часто є: - угода про визнання винуватості була 

укладена без участі захисника [201]; - погоджене прокуром та обвинуваченим 

покарання не відповідає вимогам ч. 1 ст. 70 КК України [195]; - застосування 

прокурором та обвинуваченим при укладанні угоди ст. 69 КК України [202]; - 

обвинуваченому не були роз’яснені наслідки затвердження угоди [192]; - 

обвинувальний акт та угода про визнання винуватості в порушення вимог 

ст.ст. 291, 472 КПК України не містять правової кваліфікації та 

формулювання обвинувачення [183]; - встановлена очевидна неможливість 

виконання обвинуваченими взятих на себе за угодою зобов'язань [181]; - 

угода про визнання винуватості була укладена під тиском [207]. 

Зважаючи на це, видається за можливе сформулювати рекомендації 

прокурорам щодо організації діяльності у провадженні на підставі угоди про 

визнання винуватості. По-перше, прокурор зобов’язаний переконатися у 

відсутності будь-якого впливу з боку органів досудового розслідування на 

підозрюваного (обвинуваченого); по-друге, прокурор зобов’язаний 

роз’яснити підозрюваному (обвинуваченому) сутність обвинувачення та 

наслідки укладення угоди; по-третє прокурор зобов’язаний  забезпечити 

належну правову процедуру укладення угоди та перевірити відповідність 

обвинувального акта та угоди про визнання винуватості вимогам закону. Такі 

дії забезпечать ефективність процесуальної діяльності під час підготовчого 

судового засідання і можливість вирішення кримінально-правового 

конфлікту на даному етапі кримінального провадження. Окрім того, 

відповідно до ч. 8 ст. 474 КПК повторне звернення з угодою в одному 

кримінальному провадженні не допускається, що також є аргументом на 

користь підвищення якості процесуальної діяльності прокурора у 

провадженні на підставі угоди про визнання винуватості. 

Відповідно до ч. 7 ст. 474 КПК у випадку відмови суду в затвердженні 

угоди досудове розслідування або судове провадження продовжуються в 

загальному порядку. При цьому звертає на себе увагу редакція п. 1 ч. 3 

ст. 314 КПК, в якому йдеться про те, що у підготовчому судовому засіданні 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_308/ed_2013_12_16/pravo1/T012341.html?pravo=1#308
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2230/ed_2013_08_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#2230
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3419/ed_2013_08_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#3419
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суд має право прийняти рішення «затвердити угоду або відмовити в 

затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для 

продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 

468–475 КПК». По-перше, на відміну від п. 3 цієї ж статті КПК, в якому 

йдеться про повернення судом обвинувального акту прокурору, в п. 1 сказано 

про повернення кримінального провадження. По-друге, виходячи із змісту 

цього пункту, досудове розслідування після повернення кримінального 

провадження має здійснюватися за правилами, передбаченими главою 35 

КПК, тобто в особливому порядку. Хоча й в ч. 7 ст. 474 КПК сказано про те, 

що воно має здійснюватися в загальному порядку. З огляду на цю 

суперечність положень КПК, слід підтримати висловлену в науці 

кримінального процесу пропозицію щодо усунення невідповідності п. 1 ч. 3 

ст. 314 та ч. 7 ст. 474 КПК та викласти п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК в наступній 

редакції: «затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути 

кримінальне провадження прокурору для продовження досудового 

розслідування в загальному порядку» [78, c. 192]. 

Враховуючи, що КПК не регулює дій прокурора після повернення 

судом кримінального провадження у випадку відмови в затвердженні угоди, 

можливо запропонувати наступний алгоритм: 1) прокурор у судовому 

засідання отримує ухвалу суду в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК; 

2) обвинувальний акт та угода з додатками надійшли до прокуратури; 

3) керівник органу прокуратури здійснює відмітку в ЄРДР «повернуто 

судом» із вибором значення «у зв’язку із відмовою суду у затверджені 

угоди»; 4) керівник органу прокуратури направляє матеріли, що надійшли із 

суду процесуальному керівнику; 5) процесуальний керівник супровідним 

листом направляє вказані матеріали слідчому, що здійснював досудове 

розслідування цього провадження. 

У контексті досліджуваної проблеми варто зазначити, що п. 1 глави 3 

«Строки внесення відомостей до Реєстру» розділу І Положення про порядок 

ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань передбачено, що внесення 
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відомостей до Реєстру здійснюється з дотриманням строків, визначених КПК 

України та цим Положенням, а саме, про повернення судом кримінального 

провадження, обвинувального акта, клопотання про звільнення від 

кримінальної відповідальності, клопотання про застосування примусових 

заходів виховного або медичного характеру у порядку частини третьої 

статті 314, частини четвертої статті 288, частини другої статті 407 КПК 

України – упродовж 24 годин з моменту надходження із суду матеріалів до 

прокурора [95]. 

Відповідно до п.1 глави 3 «Облік кримінальних проваджень» розділу ІІ 

Положення облік кримінальних проваджень під час досудового 

розслідування здійснюється шляхом внесення до Реєстру відомостей щодо 

руху кримінальних проваджень, а саме про: повернення судом клопотання 

про звільнення особи від кримінальної відповідальності прокурору в 

порядку, передбаченому частиною четвертою статті 288 КПК України; 

повернення судом кримінального провадження у порядку, передбаченому 

частиною третьою статті 289, пунктом 1 частини третьої статті 314, пунктом 

2 частини другої статті 407 КПК України; повернення обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру прокурору в порядку, передбаченому пунктом 3 частини третьої 

статті 314 КПК України. 

У разі повернення матеріалів кримінального провадження судом на 

підставі частини четвертої статті 288, частини третьої статті 289, пункту 1 та 

пункту 3 частини третьої статті 314, статті 407 КПК України відомості до 

Реєстру вносить прокурор, який здійснює процесуальне керівництво 

досудовим розслідуванням [95]. Однак, фактично ця функція наявна лише у 

керівника прокуратури. 

Питання прийняття слідчим або прокурором рішення про відновлення 

або продовження досудового розслідування КПК також не врегульовано. 

Відповідно до ч. 1 ст. 110 КПК передбачено, що процесуальними рішеннями 

є всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, 
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суду. Згідно із ч. 3 ст. 110 КПК рішення слідчого, прокурора приймається у 

формі постанови. Постанова виноситься у випадках, передбачених цим 

Кодексом, а також коли слідчий, прокурор визнає це за необхідне. Таким 

чином, обов’язкового прийняття слідчим або прокурором рішення у формі 

постанови про продовження досудового розслідування у випадку відмови 

суду у затверджені угоди та повернення кримінального провадження 

прокурору для продовження досудового розслідування не передбачено. 

Уявляється, що питання щодо продовження досудового розслідування 

після відмови суду у затвердженні угоди може бути вирішено двома 

способами. 

1. Досудове розслідування продовжується на підставі рішення суду. 

Таким чином, у своєму рішенні суд має визначити долю кримінального 

провадження: повернути матеріали прокурору для продовження досудового 

розслідування або затвердити угоду. Та практика свідчить, що така вимога не 

завжди виконується суддями, непоодинокими є випадки, коли судді 

відмовляють у затвердженні угоди, але не вирішують питання щодо 

повернення кримінального провадження прокуророві для продовження 

досудового розслідування [178; 180; 185; 198]. 

2. Досудове розслідування продовжується на підставі постанови 

прокурора про продовження досудового розслідування. Уявляється, що саме 

цей спосіб є найбільш прийнятним. Така постанова повинна прийматись 

одночасно із внесенням відомостей до ЄРДР, тобто не пізніше 24 годин з 

моменту  надходження із суду матеріалів до прокурора, який здійснював 

процесуальне керівництво досудовим розслідуванням. 

Враховуючи вищенаведене, вважаємо за доцільне внести зміни до 

частини 7 статті 474 КПК, доповнивши її реченням наступного змісту: «Після 

відмови суду у затвердженні угоди та повернення кримінального 

провадження прокурору для продовження досудового розслідування  

прокурор приймає постанову про продовження досудового розслідування у 
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загальному порядку та направляє матеріали досудового розслідування 

слідчому органу досудового розслідування». 

На окрему увагу заслуговує питання строків досудового розслідування 

після повернення судом кримінального провадження у разі відмови в 

затвердженні угоди. Хоча й це питання виходить за межі даного 

дослідження, проте воно логічно пов’язане зі всім блоком питань, що 

виникають в результаті прийняття судом рішення в підготовчому судовому 

засіданні у кримінальному провадженні на підставі угод. Чинний КПК не 

регулює порядок продовження строку досудового розслідування в цьому 

випадку. На наш погляд, моментом, з якого мають продовжуватися строки 

досудового розслідування, є винесення прокурором постанови про 

продовження досудового розслідування.  

Продовження судового провадження у загальному порядку після 

відмови у затвердженні угоди можливе, якщо: 1) угоду укладено під час 

підготовчого судового засідання або 2) під час судового розгляду до виходу 

суду до нарадчої кімнати для ухвалення рішення по суті. Відповідно до п. 18 

Пленуму ВССУ суд може продовжити судовий розгляд у загальному 

порядку, якщо угоду було укладено під час його здійснення; або призначити 

судовий розгляд для проведення судового провадження в загальному 

порядку, якщо до суду надійшов обвинувальний акт, а угоду було укладено 

під час підготовчого провадження, а також у випадку подання прокурором 

відповідного клопотання, пов'язаного з відсутністю необхідності 

продовження досудового розслідування внаслідок його фактичного 

закінчення [100].  

Тож, правильною є практика тих судів, які приймають рішення про 

призначення судового розгляду кримінального провадження у випадку 

відмови у затвердженні угоди, яку було укладено під час досудового 

розслідування, виключно за наявності відповідного клопотання прокурора 

про це. Так, у 2017 році Недригайлівський районний суд Сумської області 

своєю ухвалою відмовив у затвердженні угоди про примирення між 
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обвинуваченим та потерпілою. Призначаючи судовий розгляд кримінального 

провадження на підставі обвинувального акта, суд врахував клопотання 

прокурора про відсутність необхідності продовження досудового 

розслідування внаслідок його фактичного закінчення [197].  

У свою чергу, у тому ж 2017 році Апеляційний суд Харківської області, 

скасовуючи ухвалу Орджонікідзевського районного суду м. Харкова, 

зазначив, що «при розгляді кримінального провадження районний суд 

прийшов до висновку, що немає підстав затверджувати угоду про визнання 

винуватості, але після цього прокурор був позбавлений можливості 

висловити клопотання про відсутність необхідності продовження досудового 

розслідування, тому, що фактично справа була завершена, та продовжено 

розгляд в загальному порядку. З провадження вбачається, що вже складався 

обвинувальний акт, таким чином закінчено досудове слідство відповідно до 

ч. 1 ст. 290 КПК України. Наведене свідчить про суттєве порушення 

кримінального процесуального закону – ч. 7 ст. 474 КПК України та 

порушення у зв’язку з цим права прокурора висловлювати свою думку. Тому 

ухвала підлягає скасуванню, а справа направляється на новий розгляд» [169]. 

З огляду на сказане уявляється доцільним з метою  усунення вказаних 

недоліків доповнити ч. 7 ст. 474 КПК реченням такого змісту: «У разі 

відмови суду в затвердженні угоди, укладеної під час досудового 

розслідування, судове провадження продовжується у загальному порядку за 

наявності письмового клопотання прокурора про це». Такої ж позиції 

дотримуються й практичні працівникі. Відповідно до результатів опитування 

81 % респондентів зазначили, що запровадження зазначеної норми є 

необхідним. 

Якщо ухвалене судом рішення під час підготовчого провадження щодо 

розгляду обвинувального акту, який надійшов разом з угодою, не відповідає 

позиції прокурора, він має оскаржити його в апеляційному порядку, адже 

процесуальна активність прокурора, як зазначалося в першому розділі цієї 

роботи, обумовлена дією публічності як засади кримінального провадження 
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та відстоюванням ним публічних інтересів. Практика апеляційного перегляду 

судових рішень в цій категорії кримінальних проваджень свідчить про 

наявність чисельних проблемних питань, які потребують свого вирішення та 

обумовлюють актуальність їх розгляду в цій роботі.   

 

3.1.2. Прокурор як суб’єкт апеляційного оскарження вироку на 

підставі угоди та ухвали суду про повернення обвинувального акта при 

відмові в затвердженні угоди 

Відповідно до ст. 129 Конституції України однією із основних засад 

судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у 

визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення 

(п. 8 ч. 1). Предмет апеляційного оскарження в кримінальному судочинстві 

передбачено статтею 392 КПК, а саме – в апеляційному порядку можуть бути 

оскаржені: 1) вироки, крім випадків, передбачених статтею 394 КПК; 

2) ухвали про застосування чи відмову у застосуванні ПЗМХ чи ПЗВХ; 

3) інші ухвали у випадках, передбачених КПК.  

Таким чином, законодавцем закріплено вичерпний перелік рішень, які 

підлягають оскарженню в апеляційному порядку. При цьому оскарження 

ухвал про відмову суду в затвердженні угоди про примирення або угоди про 

визнання винуватості КПК не передбачено.Скарга може бути подана лише на 

ухвалу суду про повернення кримінального провадження прокурору при 

відмові суду в затвердженні угоди. 

Така позиція законодавця, на наш погляд, заслуговує на критичну 

оцінку. На підтримку зазначеної тези вважаємо доцільним звернутися до 

практики ЄСПЛ. У своєму рішенні від 08.01.2008 р. у справі «Скорик проти 

України» Суд відзначив, що відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод, якщо в національному правовому 

порядку існує процедура апеляції, держава має гарантувати, що особи, які 

знаходяться під її юрисдикцією, мають право на оскарження судових рішень 

в апеляційних судах на основні гарантії, передбачені ст. 6 Конвенції [208]. 
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ЄСПЛ у своїх рішеннях неодноразово наголошував, що держава має 

право встановлювати певні обмеження права осіб на доступ до суду; такі 

обмеження мають переслідувати легітимну мету, не порушувати саму 

сутність цього права, а між цією метою і запровадженими заходами має 

існувати пропорційне співвідношення (пункт 57 Рішення у справі 

«Ашингдейн проти Сполученого Королівства» від 28 травня 1985 року, пункт 

96 рішення у справі «Кромбах проти Франції» від 13 лютого 2001 року) [121]. 

За правовою позицією КСУ «правосуддя за своєю суттю визнається 

таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і 

забезпечує ефективне поновлення в правах» (абзац десятий пункту 9 

мотивувальної частини Рішення від 30 січня 2003 року № 3-рп/2003). Отже, 

право на апеляційне оскарження судових рішень в контексті положень 

частин першої, другої статті 55, пункту 8 частини третьої статті 129 

Конституції України є складовою права кожного на звернення до суду. 

Розглядаючи положення пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції 

України, КСУ дійшов висновку, що апеляційне оскарження судового рішення 

можливе у всіх випадках, крім тих, коли закон містить заборону на таке 

оскарження [108]. 

Крім того, гарантувати справедливість судового рішення неможливо 

без забезпечення права зацікавленої особи на його перевірку іншим складом 

суду та, за наявності до того відповідних підстав, – виправлення судової 

помилки [62]. 

На підставі вище викладеного уявляється доцільним передбачити право 

на оскарження ухвали про відмову в затвердженні угоди про визнання 

винуватості або угоди про примирення, та доповнити ст. 474 новою 

частиною наступного змісту: «Ухвала про відмову в затвердженні угоди 

може бути оскаржена у порядку, передбаченому цим Кодексом». Варто 

звернути увагу, що таку точку зору поділяють 86 % респондентів відповідно 

до результатів проведеного опитування практичних працівників. 
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Право на перегляд судового рішення у кримінальному проваджені є 

невід’ємною складовою права на захист [213, c. 14], якому кореспондує 

право прокурора, як представника публічних інтересів, на подання 

апеляційної скарги на судове рішення у кримінальній справі (ч. 5 ст. 24 ЗУ 

«Про прокуратуру»). Дане право, фактично, є міжнародним стандартом, який 

гарантує верховенство закону, справедливий судовий розгляд [22, c. 505] при 

тому, що безпосередня діяльність прокурора в апеляційному провадженні 

має забезпечити реалізацію конституційних прав і свобод особи, інтересів 

держави та суспільства, щоб у кожній кримінальній справі було ухвалено 

законне, обґрунтоване, вмотивоване судове рішення, а допущені судові 

помилки були усунуті в найкоротший строк. 

Загальне право прокурора на оскарження судового рішення 

передбачено п. 20 ч. 2 ст. 36 КПК, при цьому прокурорам надано право 

оскаржувати вироки в окремих провадженнях, зокрема вироки суду на 

підставі угод (ч. 4 ст. 475 КПК) у випадках, які визначені у ст. 394 КПК. 

Відповідно до цієї статті вирок суду першої інстанції на підставі угоди про 

примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим може бути 

оскаржений прокурором в апеляційному порядку виключно з підстав 

затвердження судом угоди у кримінальному провадженні, в якому угода не 

може бути укладена (п. 3 ч. 3 ст. 394 КПК). Виходячи із змісту ч. 3 ст. 469 

КПК, угода про примирення не може бути укладена у провадженні щодо 

тяжкого чи особливо тяжкого злочину (окрім кримінального провадження у 

формі приватного обвинувачення) та у кримінальному провадженні щодо 

уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення, у зв’язку з яким здійснюється провадження щодо 

юридичної особи.  

У свою чергу, вирок суду першої інстанції на підставі угоди між 

прокурором та підозрюваним (обвинуваченим) про визнання винуватості 

може бути оскаржений прокурором виключно з підстав: призначення судом 

покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; а також у разі 
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затвердження судом угоди у провадженні, в якому угода не може бути 

укладена (п. 2 ч. 4 ст. 394 КПК). Таким виключенням із загального правила є 

укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні 

щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення, у зв’язку з яким здійснюється провадження, а також у 

кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок 

яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та 

інтересам окремих осіб, в яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не 

допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди 

прокурору на укладення ними угоди (ч. 4 ст. 469 КПК). 

Отже, слід звернути увагу на те, що підстави для оскарження 

прокурором вироку суду першої інстанції на підставі угоди є обмеженими. 

Встановлення законодавцем такого обмеження необхідно, на наш погляд,  

розглядати як запобіжник зловживанню процесуальним правом оскарження, 

що забезпечує пріоритетність досягнутого сторонами консенсусу стосовно 

врегулювання кримінально-правового конфлікту, який формалізовано у 

відповідній угоді, а також правову визначеність у питанні правових наслідків 

укладеної угоди. Водночас, слід підтримати висловлену в літературі 

пропозицію стосовно розширення права прокурора на апеляційне оскарження 

вироку, ухваленого на підставі угоди про примирення, а саме – надати йому 

право оскарження також і з підстав істотного порушення вимог 

кримінального процесуального закону чи неправильного застосування закону 

України про кримінальну відповідальність [71, c. 1044]. 

Для інших учасників кримінального провадження на підставі угод 

передбачено інший перелік підстав для апеляційного оскарження (п. 1, 2 ч. 3 

ст. 394 КПК, п. 1 ч. 4 ст. 394 КПК).  

Аналіз правозастосовної практики свідчить, що ухвалюючи вироки на 

підставі угод, суди допускаються значної кількості помилок. Необхідність 

виправлення судової помилки спонукає прокурора звернутися з апеляційною 

скаргою, але вичерпний перелік підстав для такого звернення заважає йому 
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ініціювати апеляційний перегляд судового рішення. Як свідчить практика, 

існує чимало випадків, коли прокурори намагаються оскаржувати вироки 

суду на підставі угод з підстав, які не передбачено КПК, зокрема: - угода про 

визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим укладена без участі 

захисника [154]; - прокурор дійшов висновку, що покарання не відповідає 

тяжкості кримінального правопорушення, вирок повинен бути скасований, 

після чого постановлений новий вирок [164]; - вирок не відповідає вимогам 

ч. 3 ст. 475 КПК, а саме резолютивна частина вироку не містить рішення про 

затвердження угоди із зазначенням її реквізитів [163] тощо.  

У цих випадках суди обґрунтовано відмовляють у відкритті 

апеляційного провадження на підставі того, що вимоги апеляційної скарги 

виходять за межі оскарження або вказують на відсутність підстав, за 

наявності яких вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором 

і обвинуваченим може бути оскаржений. 

В постанові ККС ВС від 2 жовтня 2018 р. зазначено: згідно із п. 2 ч. 4 

ст. 394 КПК вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та 

підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості може бути 

оскаржений прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, 

менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у 

провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу 

угода не може бути укладена. Імперативна вказівка у цій процесуальній 

нормі щодо виключного визначення підстав для оскарження відповідного 

судового рішення узгоджується і з положеннями ч. 2 ст. 473 КПК. Так, за 

вказаною нормою наслідком укладення та затвердження угоди про визнання 

винуватості для прокурора, підозрюваного чи обвинуваченого є обмеження 

їх права оскарження вироку згідно з положеннями статей 394 та 424 цього 

Кодексу, а для підозрюваного чи обвинуваченого – також його відмова від 

здійснення прав, передбачених абзацами першим та четвертим пункту 

1 частини четвертої статті 474 цього Кодексу. Таким чином законодавець 

створює процесуальні запобіжники від можливої недобросовісності та 
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зловживання процесуальними правами учасників судового розгляду, які з 

метою скасування вироку суду першої інстанції на підставі угоди про 

визнання винуватості можуть в апеляційній скарзі відмовитися від визнання 

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 права на оскарження такого вироку» [88].  

Проте, як свідчить практика, існує чимало рішень суду, які потребують 

відповідної реакції з боку прокурора. Так, наприклад, Апеляційний суд 

Чернівецької області відмовив прокурору у відкритті апеляційного 

провадження відносно оскарження вироку Герцаївського районного суду 

Чернівецької області, яким була затверджена угода про примирення між 

потерпілим та обвинуваченим, а останній визнаний винуватим у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 342 КК України та 

йому призначене покарання у виді штрафу у розмірі 1700 грн. 

На вказаний вирок прокурор подав апеляційну скаргу, в якій посилався 

на те, що судом першої інстанції порушені вимоги ч. 3 ст. 469 КПК України, 

згідно якої угода про примирення може бути укладена лише у випадках, коли 

кримінальне правопорушення завдає шкоди приватним інтересам 

потерпілого і не зачіпає інтересів публічних. Слід зазначити, що таке 

трактування прокурором зазначеної норми є цілком вірним, із цього приводу 

ВССУ зазначає, що у кримінальних правопорушеннях, де основним 

безпосереднім об’єктом виступають публічні інтереси (зокрема немайнові), а 

спричинена конкретним фізичним чи юридичним особам шкода є лише 

проявом посягання на основний об’єкт, укладення угоди про примирення не 

допускається [91; 92].  

Суд цих доводів прокурора не сприйняв, зазначивши у своїй ухвалі, 

що, відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 394 КПК України вирок суду першої інстанції 

на підставі угоди про примирення може бути оскаржений в апеляційному 
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порядку прокурором виключно з підстав затвердження судом угоди у 

кримінальному провадженні, в якому згідно із ч. 3 ст. 469 цього Кодексу 

угода не може бути укладена. 

Відповідно до ч. 3 ст. 469 КПК України угода про примирення між 

потерпілим та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо 

кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, та у 

кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. 

Відтак, неможливим є укладення угоди про примирення у 

провадженнях щодо тяжких чи особливо тяжких злочинів. Виключно із таких 

підстав прокурор відповідно до положень п. 3 ч. 3 ст. 394 КПК України 

вправі оскаржити вирок, ухвалений районним судом на підставі угоди про 

примирення між потерпілим та обвинуваченим. 

Злочин, передбачений ч. 2 ст. 342 КК України, у вчиненні якого особа 

згідно із вироком на підставі угоди про примирення визнана винуватою, є 

злочином невеликої тяжкості. Отже, порушень вимог ст. 469 ч. 3 КПК 

України, за наявності яких прокурору відповідно до закону (п. 3 ч. 3 ст. 394 

КПК України) надано право на оскарження такого судового рішення, не 

встановлено [172].  

У цьому випадку суд не врахував того, що основним безпосереднім 

об'єктом злочину виступає нормальна діяльність правоохоронних органів, 

громадських формувань з охорони громадського порядку і державного 

кордону та законних військових формувань на території України, тобто 

об'єктом даного злочину виступають публічні інтереси [70].  

Відповідно, апеляційна скарга прокурора є обґрунтованою, інша справа 

в тому, що він не зміг переконати суд в тому, що у даному випадку не 

йдеться про тяжкість злочину, як підстави для укладення угоди. Дана 

ситуація стосується  саме публічних інтересів, коли законом заборонено 

укладення угоди про примирення. За таких обставин подальша активність 

прокурора має бути зосереджена у напрямі касаційного оскарження цього 

вироку на підставі ч. 3 ст. 424 КПК. 
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Також можна навести численні випадки, які засвідчують про штучне 

обмеження прав прокурорів на апеляційне оскарження у кримінальних 

провадженнях на підставі угод у випадках, коли йдеться про невідповідність 

вироку нормам КПК. Наприклад, Апеляційний суд Одеської області у 

2014 році розглянув апеляційну скаргу прокурора на вирок Овідіопольского 

районного суду Одеської області, яким затверджена угода про визнання 

винуватості, яка укладена між прокурором і підозрюваним. На цей вирок 

заступником прокурора області подана апеляційна скарга, де він просить 

змінити вирок суду, оскільки судом стягнуто судові витрати за проведену 

експертизу на користь експертної установи, а не на користь держави, як це 

передбачено законодавством. Суд у даному випадку відмовляє у відкритті 

апеляційного провадження за апеляційною скаргою, оскільки не має 

законних підстав для того, щоб розглядати таку скаргу, хоча у таких 

випадках має місце порушення закону, на яке прокурор повинен 

реагувати [166]. 

Також аналіз судової практики засвідчує, що непоодинокими є 

випадки, коли судами затверджуються угоди про примирення навіть і тоді, 

коли йдеться про кримінальні правопорушення, які відповідно до норм 

Кримінального кодексу України є тяжкими злочинами. Наприклад, 

Подільським районним судом м. Києва було затверджено угоду про 

примирення, яка була укладена між потерпілою та обвинуваченим, який 

обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 

ч. 3 ст. 185 КК України. Матеріали судового розгляду засвідчують, що 

підсудний шляхом пошкодження замків проник до ізольованої кімнати, 

звідки викрав майно, яке належить потерпілій, але, з огляду на те, що ці 

особи деякий час спільно проживали (хоча в матеріалах справи дані, що 

підтверджують цей факт, відсутні), суд приймає рішення щодо можливості 

укладання між цими особами угоди про примирення [149]. 

Також існують випадки, коли суди всупереч закону затверджують 

угоди навіть і тоді, коли обвинуваченим є уповноважена особа, дії якої 
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завдають шкоди державним та суспільним інтересам. Наприклад, 

Рівненський міський суд затвердив угоду про примирення і своїм рішенням 

суд визнав обвинуваченого винуватим у привласненні та розтраті майна 

шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК). В угоді про 

примирення суд призначив покарання, узгоджене сторонами, у вигляді 

штрафу із застосуванням ст. 69 КК [167].  

Чинний КПК в цих випадках не надає права прокурорам оскаржувати 

судові рішення, не зважаючи на те, що вони явно суперечать закону та мають 

ознаки неправильного застосуванням закону України про кримінальну 

відповідальність, що тягне за собою скасування або зміну судового рішення.  

В окремих випадках суди ігнорують думку прокурорів, що угода про 

визнання винуватості має усі законні підстави, а відмова в її затвердженні 

суперечить нормам закону. Наприклад, ухвалою Дубенського 

міськрайонного суду Рівненської області відмовлено у затвердженні угоди 

про визнання винуватості, укладеної між Дубенським міжрайонним 

прокурором та неповнолітньою особою на тій підставі, що затвердження 

угоди про винуватість між прокурором та неповнолітньою особою є 

неприпустимим без проведення повного судового слідства у справі [168].  

Таке рішення суду слід визнати помилковим з огляду на те, що ВССУ з 

розгляду цивільних і кримінальних справ роз’яснив, що коли укладається 

угода про визнання винуватості з неповнолітнім підозрюваним, 

обвинуваченим треба застосовувати підхід аналогічний тому, який 

використовується при укладенні угоди про примирення. ВССУ підтвердив, 

що укладання такої угоди в принципі можливе, і така угода укладається за 

участю законних представників і захисників неповнолітніх. При цьому, якщо 

неповнолітній досяг шістнадцятирічного віку, він має право укладати угоду 

про примирення самостійно, але за наявності згоди його законного 

представника. Якщо ж неповнолітній не досяг 16 років, угоду про 

примирення за його згодою укладає законний представник неповнолітнього. 

Про надання згоди неповнолітнім, його законним представником у наведених 
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вище випадках обов'язково має бути зазначено в угоді про визнання 

винуватості, про примирення та засвідчено їх підписом [100]. 

Тож, в цьому випадку у прокурора є усі аргументи для того, щоб 

відстоювати позицію щодо законності угоди в апеляційній інстанції, але 

чинний КПК не дає можливості прокурору реалізувати право на апеляційне 

оскарження.  

Також в окремих випадках прокурори оскаржують рішення суду, 

реагуючи на те, що суди першої інстанції порушують вимоги кримінального 

процесуального закону, коли судами, наприклад, не вирішується питання 

щодо речових доказів у кримінальному провадженні, що суперечить ч. 9 

ст. 100 КПК [160], але і ці спроби прокурорів відновити законність 

залишаються марними.  

Таким чином, наведені приклади судової практики актуалізують 

питання щодо удосконалення порядку апеляційного оскарження вироків суду 

на підставі угод. Нарешті, треба визнати, що поряд із підставами для 

апеляційного оскарження вироків на підставі угод, що включені до переліку, 

наведеному у ст. 394 КПК, існують й інші підстави, які надають прокурорам 

право оскаржувати такі вироки. До цих підстав слід вінести загальні підстави 

апеляційного оскарження вироків, які перелічені у ст. 409 КПК; ухвалення 

судами рішень, які суперечать вимогам ч.ч. 5–7 ст. 474 КПК. Порушення 

судами цих норм, як видається, має бути підставою для апеляційного 

оскарження прокурором вироків на підставі угод та подальшого скасування 

або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції.  

З огляду на сказане, видається за доцільне змінити редакцію п. 3 ч. 3 

ст. 394 КПК на наступну: «Вирок суду першої інстанції на підставі угоди про 

примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим може бути 

оскаржений в апеляційному порядку прокурором з підстав, передбачених 

частинами 1, 2 ст. 409 КПК; у разі порушення загального порядку судового 

провадження на підставі угод, викладеного у частинах 4–7 ст. 474 КПК; а 
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також з підстав затвердження судом угоди у кримінальному провадженні, в 

якому згідно з ч. 3 ст. 469 цього Кодексу угода не може бути укладена». 

Аналогічні зміни пропонується внести до п. 2 ч. 4 ст. 394 КПК. 

Викладене дозволяє виокремити дві групи підстав, на яких має 

ґрунтуватися оскарження вироків на підставі угод прокурором: 

- загальні підстави, які наділяють прокурора правом реагувати на 

порушення закону у провадженнях на підставі угод, спираючись на норми, 

викладені у статтях 410 – 414 КПК, що узагальнені у ст. 409 КПК;  

- спеціальні підстави, які є специфічними і можуть застосовуватися 

виключно у кримінальних провадженнях на підставі угод, які викладені в п. 3 

ч. 3 ст. 394 КПК і в п. 2 ч. 4 ст. 394 КПК, а також коли судові рішення 

суперечать загальному порядку судового провадження на підставі угоди, 

який регулюється частинами 4 – 7 ст. 474 КПК. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що обсяг прав прокурорів на апеляційне 

оскарження вироків на підставі угод потребує розширення з огляду на те, що 

судова практика в таких провадженнях вказує на численні прогалини 

правового регулювання цих правовідносин [129]. 

Також, вважаємо за необхідне наголосити, що якість апеляційної 

скарги прокурора, своєчасність реагування ним на порушення закону, його 

процесуальна активність є одним із найважливіших критеріїв оцінки 

ефективності процесуальної діяльності прокурора в підготовчому судовому 

провадженні.  

 

3.2. Участь прокурора в підготовчому судовому засіданні при 

розгляді клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності 

При зверненні прокурора до суду з клопотанням про звільнення особи 

від кримінальної відповідальності кримінально-правовий конфлікт може 

бути вирішено під час підготовчого провадження, адже відповідно до ч. 3 

ст. 314 КПК суд закриває провадження у випадку встановлення підстав, 

передбачених пунктами 4–8, 10 частини першої або частиною другою ст. 284 
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КПК. Серед таких підстав – звільнення особи від кримінальної 

відповідальності (п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК). 

Питання звільнення особи від кримінальної відповідальності в 

підготовчому судовому засіданні регулюється двома групами норм – 

загальних (ст. 314 КПК) та спеціальних (ст. 285–288 КПК).  

Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для 

звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду 

підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про 

звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового 

рослідування у повному обсязі надсилає його до суду (ч. 2 ст. 286 КПК). 

У зв'язку з цим звертає увагу позиція законодавця щодо визначення суб’єкта, 

уповноваженого складати це клопотання – ним є винятково прокурор. 

З огляду на це, І. В. Гловюк зазначає, що такий підхід законодавця був би 

зрозумілим, якби до компетенції прокурора було віднесено складання усіх 

підсумкових рішень досудового розслідування, а з позицій логіки пояснити, 

чому обвинувальний акт прокурор затверджує, а клопотання про звільнення 

від кримінальної відповідальності, яке є сприятливим для підозрюваного – 

виключно сам складає, складно [12, c. 391]. Тому вчена частково 

погоджується з пропозицією В. М. Кобернюка наділити слідчого правом за 

погодженням з прокурором звертатися до суду з клопотанням про звільнення 

від кримінальної відповідальності шляхом внесення відповідних змін  до 

КПК [41, c. 16]. Водночас, І. В. Гловюк слушно зазначає, що більш логічною 

буде процедура затвердження прокурором цього клопотання та звернення до 

суду саме прокурора, адже саме прокурор буде відстоювати в суді його 

обґрунтованість [12, c. 391]. Цілком підтримуючи цю наукову позицію, 

вважаємо за доцільне лише навести додаткові аргументи на її користь, що 

полягають в тому, що прокурор в цьому випадку, по суті, шляхом скерування 

до суду клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності 

здійснює функцію підтримання публічного обвинувачення, адже саме це 

клопотання ініціює судове провадження, в результаті якого кримінально-
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правовий конфлікт може бути врегульовано під час підготовчого 

провадження. Як зазначає В. О. Гринюк, на досудовому розслідуванні 

початкове обвинувачення міститься в повідомленні про підозру, а підсумкове 

– у клопотанні, яке у тому ж вигляді стає остаточним – в ухвалі суду про 

закриття кримінального провадження у зв’язку зі звільненням особи від 

кримінальної відповідальності [21, c. 230]. В клопотанні, серед інших 

відомостей, зазначається формулювання підозри, а також докази, які 

підтверджують факт вчинення особою кримінального правопорушення. Ці 

обставини прокурор має довести в суді разом із наявністю тих обставин, які 

свідчать про те, що особа підлягає звільненню від кримінальної 

відповідальності. Таким чином, як суб’єкт відповідної кримінальної 

процесуальної функції, лише прокурор має звертатися до суду з клопотанням 

про звільнення від кримінальної відповідальності та ініціювати у такий 

спосіб судове провадження. Проте, складання цього клопотання, як було 

зазначено вище, можливо було б віднести також і до компетенції слідчого. 

Згідно із ст. 288 КПК розгляд клопотання прокурора здійснюється у 

присутності сторін кримінального провадження та потерпілого в загальному 

порядку, передбаченому КПК, з особливостями, які встановлені цією 

статтею. Суд зобов’язаний з'ясувати думку потерпілого щодо можливості 

звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної 

відповідальності, після чого суд своєю ухвалою закриває кримінальне 

провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної 

відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом 

України про кримінальну відповідальність. В контексті розгляду даного 

питання необхідно звернути увагу на те, що суд має оцінити обґрунтованість 

клопотання, що прямо витікає із тлумачення ч. 4 ст. 288 КПК – у разі 

встановлення судом необґрунтованості клопотання про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності суд своєю ухвалою відмовляє у його 

задоволенні та повертає клопотання прокурору для здійснення кримінального 

провадження в загальному порядку або продовжує судове провадження в 
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загальному порядку, якщо таке клопотання надійшло після направлення 

обвинувального акта до суду.  

Обгрунтування клопотання про звільнення від кримінальної 

відповідальності має комплексний характер і включає, як видається, дві 

компоненти – докази, які підтверджують факт вчинення особою 

кримінального правопорушення, а також обставини, які свідчать, що особа 

підлягає звільненню від кримінальної відповідальності та наявна відповідна 

правова підстава6 [63, c. 190]. Зважаючи на це, оцінка судом обґрунтованості 

клопотання прокурора передбачає необхідність дослідження доказів, що для 

процесуальної форми підготовчого провадження непритаманно. У зв’язку з 

цим в науці кримінального процесу висловлено різні погляди щодо 

доцільності розгляду клопотання про звільнення від кримінальної 

відповідальності в підготовчому провадженні. 

О. В. Калужинський зазначає, що при розгляді наявності підстав для 

закриття кримінального провадження, які входять в групу нереабілітуючих 

підстав, діяльність суду буде спрямована на оцінку доказів. У цьому випадку 

необхідно встановити подію та склад злочину, вину конкретного 

обвинуваченого у вчиненні злочину, зібрати всі необхідні дані, які 

підтверджують наявність нереабілітуючої підстави для закриття 

кримінального провадження. Очевидно, суд в стадії підготовчого 

провадження не може встановити такий спектр необхідних умов для закриття 

провадження з нереабілітуючих підстав при направленні до суду лише 

клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності з письмовою згодою обвинуваченого [34, c. 187]. 

Узагальнивши наукові підходи до вирішення даного питання, 

О. В. Гринюк зауважує, що ця проблема може бути вирішена двома шляхами: 

або розширенням повноважень суду у підготовчому провадженні та 

перетворенням цієї стадії на «квазісудовий розгляд» (тоді не буде 
                                                 

6 В науці кримінального процесу у зв’язку з цим справедливо зазначається, що мотивування таких 

процесуальних рішень, в яких наводяться докази на підтвердження правильності висновку правозастосовця 

має експліцитний (демонстраційний) характер. Див.: Марочкін О. І. Мотивування процесуальних рішень 

слідчого : монографія. Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2015. С. 190. 
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необхідності надавати суду повноваження призначення за клопотанням про 

звільнення від кримінальної відповідальності судового розгляду), або 

клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності 

відразу вносити в судовий розгляд без проведення щодо нього підготовчого 

провадження [34, c. 187], або альтернативно – передбачити його як окремий 

вид провадження в суді першої інстанції [215, c. 84], різновид особливого 

порядку кримінального провадження [41, c. 4]. На думку О. В. Гринюка, для 

забезпечення оперативності вирішення питань звільнення від кримінальної 

відповідальності, принципу процесуальної економії доцільно надати суду 

повноваження з дослідження обґрунтованості клопотання саме в 

підготовчому провадженні, що надасть суду можливість не проводити 

судовий розгляд клопотання у повному обсязі, а обмежитися проведенням 

тих судових дій, які він вважає за необхідне провести, безвідносно ініціативи 

сторін. Саме тому, як зазначає О. В. Гринюк, слід надати суду можливість 

проводити за власної ініціативи допити підозрюваного та свідків, 

дослідження документів, речових доказів, звуко- та відеозаписів [21, c. 232–

233]. 

Не заперечуючи раціональність вказаних наукових підходів, які в своїй 

основі мають проблему, пов’язану з недосконалістю правового регулювання 

цих правових відносин, спробуємо обґрунтувати власну позицію з цього 

питання, яка, по суті, співпадає з усіма зазначеними в частині констатації 

недосконалості правового регулювання порядку розгляду  клопотання 

прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності в 

підготовчому судовому провадженні. 

Зрозуміло, що оцінка обґрунтованості даного клопотання прокурора 

передбачає необхідність дослідження доказів, якими воно обгрунтовується, а 

також встановлення підстав звільнення від кримінальної відповідальності. 

Натомість, для вирішення даного питання в підготовчому судовому засіданні 

чинний КПК взагалі не передбачає дослідження доказів, що, на наше 

переконання, складає проблему для правозастосування. Згідно із ч. 1 ст. 288 



 

 

171 

КПК розгляд клопотання прокурора здійснюється у присутності сторін 

кримінального провадження та потерпілого в загальному порядку, 

передбаченому КПК, із особливостями, встановленими цією статтею. 

Частинами 2, 3 ст. 288 КПК передбачено, що суд зобов’язаний 

з'ясувати думку потерпілого щодо можливості звільнення підозрюваного, 

обвинуваченого від кримінальної відповідальності; суд своєю ухвалою 

закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, 

обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення 

підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. 

Проте, з метою перевірки наявності підстав звільнення від кримінальної 

відповідальності суд в ряді випадків потребує проведення окремих 

процесуальних дій, а саме – дослідження документів, які надані сторонами, 

огляд речових доказів, допит свідків, потерпілого тощо. На наш погляд, такі 

процесуальні можливості суду під час розгляду клопотання прокурора про 

звільнення від кримінальної відповідальності в підготовчому судовому 

засіданні мають отримати нормативний характер.  

Що ж стосується пропозиції врегулювання порядку вирішення даного 

питання під час судового розгляду, вважаємо її недоречною з огляду на 

існуючу на сьогоднішній день диференціацію процесуальної форми 

підготовчого судового провадження і втрату ним функціонального 

призначення в системі кримінального провадження як винятково проміжної 

стадії, що має контрольні та підготовчі завдання. З урахуванням 

впровадження в кримінальний процес України угод, які за умови укладення 

під час досудового розслідування розглядаються в підготовчому 

провадженні, розгляд клопотання прокурора про звільнення від кримінальної 

відповідальності також являє собою особливий порядок цієї стадії, 

функціональне призначення якого полягає у забезпеченні розв’язання 

завдання щодо вирішення кримінально-правового конфлікту по суті. Тому 

вважаємо за доцільне удосконалити правове регулювання вирішення даного 

питання в підготовчому судовому провадженні, унормувавши пізнавальні 
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засоби суду, спрямовані на встановлення перевірку обґрунтованості 

клопотання прокурора та наявності підстав для звільнення особи від 

кримінальної відповідальності. Тим більше, що ч. 4 ст. 288 КПК передбачено, 

що у разі встановлення судом необґрунтованості клопотання про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності суд своєю ухвалою відмовляє у його 

задоволенні та повертає клопотання прокурору для здійснення кримінального 

провадження в загальному порядку, якщо таке клопотання надійшло після 

направлення обвинувального акта до суду.  

 

3.3. Особливості участі прокурора в підготовчому провадженні в 

суді присяжних 

Статтею 6 КЗПЛ проголошено право кожного на розгляд його справи 

незалежним і безстороннім судом, визначеним законом, який встановить 

обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального 

обвинувачення.  

Критерії визначення складу суду, повноважного на розгляд 

кримінального провадження, встановлені статтею 31 КПК. Залежно від 

ступеня тяжкості злочину та (або) виду суб’єкта злочину провадження у суді 

першої інстанції здійснюється: професійним суддею одноособово, 

колегіально судом у складі трьох суддів, судом присяжних у складі двох 

суддів та трьох присяжних. Правова природа інституту суду присяжних 

суттєво відрізняється від інших двох складів суду. Такий висновок 

підтверджується наступними чинниками: а) віднесенням провадження в суді 

присяжних до особливого порядку провадження в суді першої інстанції 

(параграф 2 глави 30 Розділу IV КПК; б) спеціальним порядком формування 

суду присяжних; в) наділенням присяжних при здійсненні правосуддя 

широким колом прав [73]. 

У зв’язку із наведеним, як зазначив Б. М. Пошва, закономірним 

виглядає те, що саме до компетенції суду присяжних законодавець відніс 

розгляд особливо тяжких злочинів, за які передбачено найбільш суворий вид 
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покарання - довічне позбавлення волі, а також встановив інший, відмінний 

від загального, порядок роз’яснення обвинуваченому права на суд 

присяжних [73]. 

Так, відповідно до ч. 1 ст. 384 КПК прокурор, суд зобов’язані 

роз’яснити обвинуваченому у вчиненні злочину, за який передбачене 

покарання у виді довічного позбавлення волі, можливість та особливості 

розгляду кримінального провадження стосовно нього судом присяжних. 

З цього приводу у пункті 6 мотивувальної частини Постанови 

Верховного Суду України у справі № 5-111кс15 зазначено: виконуючи 

вимоги частини четвертої статті 455 КПК України, Судова палата у 

кримінальних справах Верховного Суду України формулює висновок із 

приводу застосування статті 384 КПК України, який зводиться до такого: 

а) право на розгляд кримінального провадження судом присяжних є 

невід’ємною складовою права обвинуваченого на захист; б) порушення 

такого права свідчить про невиконання прокурором, судом вимог статті 6 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, яка 

гарантує право кожного на розгляд його справи в порядку кримінального 

провадження судом, утвореним відповідно до закону, і є порушенням права 

на розгляд його справи судом, визначеним законом; в) прокурор під час 

досудового розслідування, але у будь-якому разі до моменту складання 

обвинувального акта, повинен роз’яснити обвинуваченому у вчиненні 

злочину, за який передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі, 

можливість та особливості розгляду кримінального провадження стосовно 

нього судом присяжних. Письмове роз’яснення прокурора повинно бути 

додано до обвинувального акта і реєстру матеріалів досудового 

розслідування; г) суд під час підготовчого судового засідання повинен 

роз’яснити обвинуваченому у вчиненні злочину, за який передбачено 

покарання у виді довічного позбавлення волі, можливість та особливості 

розгляду кримінального провадження стосовно нього судом присяжних. 

Право на суд присяжних обвинуваченого у вчиненні злочину, за яке 
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передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі, повинно 

міститись у переліку прав обвинуваченого, які закріплені у письмовій 

пам’ятці про права та обов’язки; д) невиконання прокурором вимог статті 

384 КПК України, в силу вимог пункту третього частини третьої статі 314 

КПК України, є підставою для повернення обвинувального акта прокуророві; 

е) невиконання судом під час підготовчого судового засідання вимог статті 

384 КПК 2012 року є безумовною підставою для скасування судових рішень 

вищими судами [82]. 

Таким чином, право особи на суд присяжних є складовим елементом 

права на захист та права на справедливий суд, а недотримання порядку 

роз’яснення особі права на суд присяжних є істотним порушенням прав та 

свобод людини. Втім, особливий порядок роз’яснення права на суд 

присяжних є лише елементом системи істотних особливостей, що притаманні 

порядку провадження в суді присяжних та обумовлюють віднесення його до 

особливих. В більшій мірі ними характеризується судовий розгляд, проте і 

підготовче судове провадження у цій категорії кримінальних проваджень має 

свою специфіку, а відтак – і участь прокурора в ньому має певні особливості. 

Цим зумовлюється необхідність розгляду даного питання в межах цієї 

роботи. 

Слід визнати, що чинний КПК не містить окремих положень, які 

стосуються порядку підготовчого провадження у справах, що розглядаються 

судом за участю присяжних, проте встановлює порядок виклику присяжних, 

який застосовується після призначення судового розгляду судом присяжних 

(ст. 385 КПК).  

У зв’язку з чим було розроблено проект закону «Про суд присяжних в 

Україні» [103]. У Проекті зазначається, що саме на стадії підготовчого 

провадження суддя, який проводить підготовче провадження у справі, що 

надійшла до нього в порядку визначення складу суду автоматизованою 

системою документообігу суду під час реєстрації відповідних матеріалів, 

скарги, клопотання, заяви чи іншого процесуального документа за 
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принципом вірогідності, з’ясовує чи відноситься справа, що знаходиться в 

його провадженні, до категорії справ, які віднесено Законом до справ, що 

розглядаються судом присяжних. Якщо Законом встановлено обов’язковість 

розгляду справи судом присяжних, суддя своєю ухвалою призначає судовий 

розгляд судом присяжних та формування складу суду в порядку, 

визначеному цим Законом. Якщо у попередньому судовому засіданні сторона 

висловила клопотання про розгляд справи судом присяжних, суддя своєю 

ухвалою призначає судовий розгляд судом присяжних та формування складу 

суду в порядку, визначеному цим Законом.    

У Листі ВССУ «Про порядок здійснення підготовчого судового 

провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» 

наголошується на тому, що у разі подання клопотання обвинуваченим у 

вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді довічного 

позбавлення волі, про розгляд кримінального провадження стосовно нього 

судом присяжних, суд постановляє ухвалу про призначення судового 

розгляду судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох 

присяжних. Таким же чином вирішуються питання у кримінальному 

провадженні стосовно кількох обвинувачених: судове провадження 

проводиться судом присяжних стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б 

один із них заявив клопотання про такий розгляд. У випадку заявлення 

клопотання про розгляд кримінального провадження судом присяжних 

другий професійний суддя, окрім головуючого, згідно із ч. 6 ст. 9 КПК 

визначається автоматизованою системою документообігу суду зі складу 

колегії суддів, яка здійснювала підготовче провадження (п. 3).  

Цілком погоджуючись з таким порядком визначення складу суду при 

заявленні клопотання про розгляд справи судом присяжних, слід, разом з 

тим, підтримати висловлений в науці погляд про те, що вказані положення 

мають бути закріплені в законі, оскільки визначають порядок утворення 

складу суду, що відповідатиме вимозі законного складу суду і 
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забезпечуватиме право кожного на розгляд справи судом, створеним на 

підставі закону [118, c. 105].  

Як справедливо зазначає А. А. Солодков, суд присяжних розглядає 

кримінальне провадження лише за клопотанням обвинуваченого, а 

клопотання про застосування суду присяжних у кримінальному проваджені 

слід вважати однією із умов реалізації в Україні права на суд 

присяжних7 [51, c. 21; 218, c. 15]. Відповідно, особливого значення набуває 

встановлений законом порядок роз’яснення обвинуваченому цього права, 

якому кореспондує обов’язок прокурора, судді роз’яснити його сутність і 

створити належні умови для його реалізації [117, c. 132].  

Аналіз положень гл. 27 КПК засвідчує, що прокурор на цій стадії не 

наділений повноваженнями щодо роз'яснення прав учасникам процесу, таких 

повноважень у прокурора не з'являється і у подальшому. Відповідно, можна 

стверджувати, що прокурор має роз’яснити обвинуваченому сутність його 

права на розгляд кримінального провадження у суді присяжних лише на 

стадії досудового розслідування, у підготовчому провадженні цей обов’язок 

покладено на суд. Цей висновок підтверджується і позицією Верховного 

Суду України, який у своїй постанові від 25.06.2015 р., задовольняючи заяву 

заступника Генерального прокурора України про перегляд вироку 

Обухівського районного суду Київської області від 20.06.2014 р., ухвали 

Апеляційного суду Київської області від 10.09.2014 р. та ухвали Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

19.03.2015 р., сформулював правовий висновок щодо застосування статті 384 

КПК України, відповідно до якого, зокрема, суд під час підготовчого 

судового засідання повинен роз’яснити обвинуваченому у вчиненні злочину, 

за який передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі, 

                                                 
7 В юридичній літературі відзначається, що надання лише обвинуваченому права клопотати про 

розгляд справи судом присяжних є порушенням принципу рівності прав потерпілого та підсудного. Див.: 

Куцин М. М. Суд присяжних: законодавче закріплення і проблеми впровадження у кримінальне судочинство. 

Адвокат. 2006. № 2. С. 21. Підтримуючи таку позицію, О. Г. Яновська пропонує надати потерпілому право 

заявити клопотання про розгляд справи (у якій обвинувачений повністю або частково заперечує свою вину) 

судом присяжних навіть за відсутності відповідного клопотання зі сторони обвинуваченого. Див.: 

Яновська О. Г. Теоретичні та організаційні засади функціонування і розвитку змагального кримінального 

судочинства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10. Київ, 2011. С. 15. 
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можливість та особливості розгляду кримінального провадження стосовно 

нього судом присяжних [82].  

Таким чином, обвинувачений може заявити клопотання про розгляд 

його справи судом присяжних як під час досудового розслідування, так і в 

підготовчому провадженні. Як свідчить правозастосовна практика, в 

подальшому він може змінити свою позицію і відмовитися від застосування 

процесуального порядку розгляду його справи судом присяжних. Чинний 

КПК не регулює питання правових наслідків такого волевиявлення 

обвинуваченого, проте судова практика свідчить, що в даному випадку 

справа розглядається судом у складі трьох суддів. Приміром, ухвалою 

Червоноградського міського суду Львівської області від 15.05.2013 р. 

призначено судовий розгляд кримінального провадження по обвинуваченню 

Н. за п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України у складі трьох професійних суддів, оскільки 

обвинувачений у підготовчому судовому засіданні відкликав своє 

клопотання про розгляд його справи судом присяжних та просив залишити 

його без задоволення [203]. В контексті розгляду даного питання необхідно 

звернути увагу на те, що КПК не містить також будь-яких обмежень щодо 

можливості обвинуваченого в подальшому змінити свою позицію і знову 

звернутися з клопотанням про рогляд його справи судом присяжних. В цьому 

зв’язку А. А. Солодков слушно зазначає, що таке клопотання про відмову від 

суду присяжних під час судового розгляду не повинно мати правових 

наслідків, що полягають у поверненні до складу суду у кількості трьох 

професійних суддів і пропонує передбачити в законі  положення про те, що 

ухвала суду про розгляд кримінального провадження судом присяжних є 

остаточною; подальша відмова обвинуваченого від розгляду кримінального 

провадження судом присяжних не приймається [118, c. 107]. Підтримуючи 

цю наукову позицію, вважаємо, що в такому випадку прокурор має 

висловити суду думку про заперечення можливості подальшого розгляду 

кримінального провадження судом у складі трьох суддів. В якості 

відшукання прикладу вирішення цього питання у такий спосіб можливо 
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звернутися до компаративного аналізу і навести КПК Республіки Казахстан, 

у ч. 6 ст. 546 якого зазначено, що обвинувачений має право відмовитися від 

заявленого клопотання про розгляд його справи за участю присяжних 

засідателів до проведення попереднього слухання і в ході попереднього 

слухання. Відмова обвинуваченого від клопотання про розгляд його справи 

судом за участю присяжних засідателів після його підтвердження в ході 

попереднього слухання не приймається [146]. 

Повертаючись до аналізу порядку роз’яснення права на суд присяжних, 

необхідно зазначити, що на теперішній час існує досить суперечлива 

практика повернення розгляду кримінального провадження зі стадії судового 

розгляду на стадію підготовчого судового засідання у зв’язку із 

недотриманням прокурором та судом вимог ст. 384 КПК. Так, ухвалою 

Красноармійського міськрайонного суду Донецької області здійснено заміну 

судді у кримінальному провадженні за обвинуваченням двох осіб у вчиненні 

злочинів, передбачених п. 12 ч. 2 ст. 115 КК, та зважаючи на те, що 

прокурором під час досудового розслідування цим особам не роз’яснено 

право на суд присяжних, вирішено розпочати розгляд даного провадження зі 

стадії підготовчого судового засідання, а не зі стадії судового розгляду, як 

наголошено в ч. 1 ст. 319 КПК України [190].  

Отже, ще раз підкреслимо, що відповідно до ст. 42 КПК роз'яснення 

прокурором права на суд присяжних, якщо воно має місце під час досудового 

розслідування, адресується не обвинуваченому, а підозрюваному, що слід 

врахувати і внести відповідне уточнення до ст. 384 КПК. 

Це уточнення є принциповим з огляду на сучасну судову практику, яка 

засвідчує необхідність уточнення окремих норм КПК, коли йдеться про те,  

що 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. Тобто, вказана процесуальна дія 
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передує стадії підготовчого провадження, під час якої статус особи 

змінюється з підозрюваного на обвинуваченого. 

Дане зауваження має практичний характер, про що, зокрема, свідчить 

судова практика. Приміром, у 2015 році ухвалою колегії суддів Іллічівського 

районного суду міста Маріуполя Донецької області обвинувальний акт 

відносно особи повернуто прокурору, як такий, що не відповідає вимогам 

КПК. Не погодившись з ухвалою суду, прокурор подав апеляційну скаргу, в 

якій просив вказану ухвалу суду в частині повернення обвинувального акта 

прокуророві скасувати та призначити новий підготовчий розгляд 

кримінального провадження відносно обвинуваченого. В апеляційній скарзі 

прокурор вказав на те, що на стадії досудового розслідування у цієї особи був 

статус підозрюваного, тому прокурор не мав процесуальної можливості в 

ході досудового розслідування роз'яснити обвинуваченому право на суд 

присяжних [153].  

Наведений приклад підтверджує необхідність чіткого нормативного 

регулювання даного питання, хоча й демонструє формальний підхід 

прокурора до виконання покладеного на нього обов’язку.  

Інший приклад також засвідчує, що прокурори формально не мають 

можливості виконати норму, викладену у ч. 1 ст. 384 КПК, а термінологічна 

неузгодженість призводить до того, що у кримінальному судочинстві 

виникають значні ускладнення, які тягнуть за собою затягування 

кримінального процесу, створюють зайву напругу між сторонами. 

Наприклад, у 2013 році Апеляційний суд Автономної Республіки Крим 

розглядав апеляційну скаргу прокурора прокуратури м. Керчі, якою 

обвинувальний акт повернуто прокурору. Дослідивши скаргу, колегія суддів 

не погодилась із доводами прокурора про те, що його обов'язок щодо 

роз'яснення особі про право на суд присяжних виникає лише після передання 

справи до суду, зазначила, що ч. 2 ст. 20 КПК України передбачено, що 

слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд зобов'язані роз'яснити підозрюваному, 

обвинуваченому його права, що включає і роз'яснення права на суд 
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присяжних. Системний аналіз положень зазначених норм кримінального 

процесуального закону дав колегії суддів підстави стверджувати, що 

прокурор зобов'язаний роз'яснити власне підозрюваному право на суд 

присяжних і, оскільки за змістом ч. 2 ст. 384 КПК України письмове 

роз'яснення про це додається до обвинувального акта та передається до суду, 

такий обов'язок прокурор повинен здійснити ще до передання 

обвинувального акта до суду, тобто на стадії досудового розслідування. 

Колегія суддів цілком справедливо вказала і на те, що інформування 

підозрюваного про можливість розгляду кримінального провадження щодо 

нього судом присяжних ще до початку судового провадження дозволить 

йому підготуватися до реалізації такого права і його рішення буде обдуманим 

та обґрунтованим. За цих умов засади кримінального провадження будуть 

дотримані, а судовий розгляд буде справедливим. Відсутність же у ст. 291 

КПК України положення про додання до обвинувального акта письмового 

роз'яснення обвинуваченому про право на суд присяжних не є підставою для 

невиконання прокурором його процесуальних функцій по забезпеченню 

підозрюваному, обвинуваченому права на захист, а крім того ст. 384 КПК 

України є спеціальною нормою, якою і передбачений такий обов'язок 

прокурора [159].  

Зазначимо, що в окремих випадках прокурори намагаються виправити 

ситуацію, що склалася, шляхом роз’яснення можливості, особливостей 

розгляду кримінального провадження стосовно нього судом присяжних 

безпосередньо на стадії підготовчого провадження, наприклад, у 2016 році 

Апеляційний суд Житомирської області розглянув апеляційну скаргу 

прокурора про повернення обвинувального акта. Апелянт посилався на те, 

що суд, повертаючи обвинувальний акт з підстав того, що прокурором не 

роз'яснено обвинуваченому право на розгляд кримінального провадження 

судом присяжних, не врахував, що на момент проведення підготовчого 

засідання вказане порушення було фактично усунено, а права 

обвинуваченого повністю відновлено. Прийняття судом рішення про 
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повернення обвинувального акта прокурору суперечить загальним засадам 

кримінального судочинства. Зазначив, що 06.04.2016 р. обвинуваченому 

роз'яснено можливість та особливості розгляду кримінального провадження 

стосовно нього судом присяжних, після чого 15.04.2016 вказане роз'яснення 

приєднано до матеріалів судового провадження під час підготовчого 

судового засідання кримінального провадження. Прокурор наполягав і на 

тому, що під час проведення підготовчого судового засідання колегією 

суддів Житомирського районного суду відповідно до вимог ч. 1, 2 ст. 384 

КПК України також роз'яснено обвинуваченому його право на розгляд 

кримінального провадження судом присяжних та особливості такого 

провадження. При цьому було оголошено перерву для можливості обрання 

обвинуваченим того чи іншого варіанту судового розгляду. Але, відповідно 

до ухвали Житомирського районного суду обвинувальний акт все ж було 

повернуто прокурору як такий, що не відповідає вимогам КПК України. 

У цьому випадку колегія суддів в своїй ухвалі зазначила, що 

апеляційна скарга не підлягає задоволенню, оскільки інформування 

обвинуваченого про можливість розгляду кримінального провадження щодо 

нього судом присяжних ще до початку судового розгляду надасть йому 

можливість підготуватись до реалізації такого права і його рішення з цього 

питання буде виваженим та обґрунтованим. Тільки у такому випадку будуть 

дотримані засади кримінального провадження, в тому числі й забезпечення 

права на захист, а судовий розгляд буде справедливим. У той же час колегія 

не звернула уваги на те, що діючий КПК України не надає прокурору 

можливості виконати свій обов’язок, забезпечивши при цьому законні 

інтереси сторін [157].  

Така позиція суду є цілком обґрунтованою. В той же час необхідно 

наголосити на тому, що у будь – якому випадку у підготовчому проваджені 

суд має повторно роз'яснити особі права на суд присяжних, визначити, що 

особа реально усвідомлює результати такого рішення.  
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Як вже зазначалося, відповідно до позиції Верховного Суду України  

прокурор під час досудового розслідування, але у будь-якому разі до 

моменту складання обвинувального акта, повинен роз’яснити підозрюваному 

у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді довічного 

позбавлення волі, можливість та особливості розгляду кримінального 

провадження стосовно нього судом присяжних. Відповідно, процесуальною 

дією, яка передує складанню обвинувального акту, є ознайомлення учасників 

кримінального провадження з матеріалами досудового розслідування. Тому, 

уявляється, що роз’яснення особі права на суд присяжних повинно 

відбуватися саме під час відкриття матеріалів досудового розслідування, 

адже відкриття матеріалів відбувається за обов’язкової участі захисника, що, 

по-перше забезпечить дотримання прав підозрюваного, а, по-друге, 

узгоджується із позицією ВСУ. 

Досвід іноземних держав свідчить, що фіксації підлягає не тільки 

бажання підозрюваного, обвинуваченого застосування процесуальної форми 

суду присяжних, але й відмова від реалізації цього права, що вважається 

правильним. Такий підхід знімає низку суперечностей, наділяє слідчого, 

прокурора обов’язком роз’яснити підозрюваному у вчиненні злочину, за який 

передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі, можливість та 

особливості розгляду кримінального провадження стосовно нього судом 

присяжних на стадії досудового розслідування, після чого додати відповідні 

документи (письмове роз’яснення можливості та особливостей розгляду 

кримінального провадження стосовно підозрюваного судом присяжних із 

відповідними підписами підозрюваного; документ, у якому зафіксована 

позиція підозрюваного стосовно розгляду кримінального провадження щодо 

нього судом присяжних) до обвинувального акта. У підготовчому 

провадженні обвинувачений має підтвердити свою позицію, а суд з’ясувати 

наскільки він розуміє наслідки свого рішення. 

Такі зміни дозволять уникнути зайвого зволікання, яке пов’язане із 

невиконанням прокурорами обов’язку щодо роз'яснення підозрюваному у 



 

 

183 

вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді довічного 

позбавлення волі, можливості та особливостей розгляду кримінального 

провадження стосовно нього судом присяжних. 

Що стосується форми фіксації роз’яснення вказаного права, то 

вважаємо доцільним підтримати точку зору, відповідно до якої воно має 

здійснюватися шляхом вручення відповідної пам'ятки після роз’яснення 

прокурорм можливості та особливостей розгляду кримінального 

провадження судом присяжних. Саме така форма повідомлення про  права 

учасників процесу закріплена у КПК для всіх стадій кримінального 

провадження (ч. 8 ст. 42, ст. 345 КПК). При цьому, слід зауважити, що 

пам'ятка підозрюваному про право на суд присяжних має вручатися окремо 

від пам'ятки про  процесуальні права та обов’язки підозрюваному. Це 

пов'язано з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 384 КПК вона повинна додаватися 

до процесуальних документів, які направляються прокурором до 

суду [42, c. 196].  

У цьому контексті слід підтримати позицію А. А. Солодкова, який 

зазначає, що дотримання прокурором вимоги закону щодо обов’язкового 

роз’яснення підозрюваному права на суд присяжних є гарантією 

забезпечення фундаментального права на справедливий суд, а тому і 

невиконання  прокурором нормативного припису щодо долучення до 

обвинувального акта письмового роз’яснення права на суд присяжних 

свідчить про невідповідність обвинувального акта вимогам 

закону [117, c. 132].   

Тому, з метою вдосконалення КПК в частині нормативного 

забезпечення права на суд присяжних видається за доцільне змінити 

редакцію частини ч. 4 ст. 291 КПК і додати до неї пункт 6 наступного змісту: 

«письмове роз’яснення прокурора підозрюваному про можливість та 

особливості розгляду кримінального провадження стосовно нього судом 

присяжних».  
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Висновки до розділу 3 

1. Завданням підготовчого судового провадження на підставі угод є 

врегулювання кримінально-правового конфлікту на даному етапі 

судочинства, що безпосередньо позначається на завданнях прокурора, який 

здійснює функцію підтримання публічного обвинувачення, у зв’язку з чим 

звертається до суду з обвинувальним актом разом з угодою. Його завдання в 

кримінальному провадженні на підставі угод полягає у сприянні вирішенню 

судом кримінально-правового конфлікту, доведенні наявності належних 

матеріально-правових та процесуальних підстав для прийняття судового 

рішення.  

2. Участь прокурора в підготовчому судовому провадженні на підставі 

угод має бути обов’язковою. Ця вимога стосується також і кримінальних 

проваджень на підставі угоди про примирення, в яких прокурор не є 

стороною угоди, проте він затверджує обвинувальний акт та має право 

апеляційного оскарження вироку суду, що зумовлює необхідність його участі 

в підготовчому судовому засіданні. 

3. Передбачені законом процесуальні засоби перевірки судом у 

підготовчому судовому провадженні відповідності угоди вимогам закону є 

недостатніми, з огляду на що пропонується надати суду повноваження з 

перевірки угоди, які він міг би реалізувати з власної ініціативи, - провести 

допит обвинуваченого, потерпілого, свідків, дослідити документи, речові 

докази тощо. 

4. Прогалиною правового регулювання видається відсутність в КПК 

порядку продовження досудового розслідування у випадку відмови суду в 

затвердженні угоди та направлення обвинувального акта прокурору. У 

зв’язку з цим пропонується внести зміни до частини 7 статті 474 КПК, 

доповнивши її реченням наступного змісту: «Після відмови суду у 

затвердженні угоди та повернення кримінального провадження прокурору 

для продовження досудового розслідування  прокурор виносить постанову 

про продовження досудового розслідування у загальному порядку та 
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направляє матеріали досудового розслідування органу досудового 

розслідування». 

5. Визнається такою, що не відповідає вимогам закону, практика 

відновлення досудового розслідування у випадку відмови суду в 

затвердженні угоди та направлення обвинувального акта прокурору для 

проведення досудового розслідування в загальному порядку, оскільки 

відновлення досудового розслідування відповідно до КПК здійснюється 

лише у випадку його зупинення. Така практика є наслідком відсутності в 

КПК порядку продовження досудового розслідування в цих кримінальних 

провадженнях. Враховуючи, що на момент направлення до суду 

обвинувального акта з угодою досудове розслідування є закінченим, 

продовження його після повернення обвинувального акта при відмові суду в 

затвердженні угоди має здійснюватися в межах строку, встановленого 

прокурором в постанові про продовження досудового розслідування. 

6. Відповідно до КПК підстави для оскарження прокурором вироку 

суду першої інстанції на підставі угоди є обмеженими. Встановлення 

законодавцем такого обмеження необхідно  розглядати як запобіжник 

зловживанню процесуальним правом оскарження, що забезпечує 

пріоритетність досягнутого сторонами консенсусу стосовно врегулювання 

кримінально-правового конфлікту, який формалізовано у відповідній угоді, а 

також правову визначеність у питанні правових наслідків укладеної угоди. 

Водночас, в роботі підтримується пропозиція стосовно розширення права 

прокурора на апеляційне оскарження вироку, ухваленого на підставі угоди 

про примирення, а саме – надання йому права оскарження такого вироку 

також і з підстав істотного порушення вимог кримінального процесуального 

закону чи неправильного застосування закону України про кримінальну 

відповідальність. 

Таким чином, можна виокремити дві групи підстав для апеляційного 

оскарження прокурором вироків на підставі угоди: 
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- загальні підстави, які наділяють прокурорів правом реагувати на 

порушення закону у провадженнях на підставі угод, спираючись на норми, 

викладені у статтях 410 – 414 КПК, що узагальнені у ст. 409 КПК;  

- спеціальні підстави, які є специфічними і можуть застосовуватися 

виключно у кримінальних провадженнях на підставі угод, які викладені в п. 3 

ч. 3 ст. 394 КПК і в п. 2 ч. 4 ст. 394 КПК, а також коли судові рішення 

суперечать загальному порядку судового провадження на підставі угоди, 

який регулюється частинами 4 – 7 ст. 474 КПК. 

У зв’язку з цим пропонується змінити редакцію п. 3 ч. 3 ст. 394 КПК і 

викласти її наступним чином: «Вирок суду першої інстанції на підставі угоди 

про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим може бути 

оскаржений в апеляційному порядку прокурором з підстав, передбачених 

частинами 1, 2 ст. 409 КПК; у разі порушення порядку судового провадження 

на підставі угод, викладеного у частинах 4 – 7 ст. 474 КПК; а також з підстав 

затвердження судом угоди у кримінальному провадженні, в якому згідно з ч. 

3 ст. 469 цього Кодексу угода не може бути укладена».  

8. Згідно до КПК складання клопотання про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності та звернення з ним до суду належить лише до 

компетенції прокурора. Звернення з цим процесуальним рішенням до суду є 

формою реалізації прокурором функції підтримання публічного 

обвинувачення, а тому й віднесення законодавцем цього повноваження до 

виняткової компетенції прокурора є цілком виправданим. Проте складання 

вказаного клопотання може бути віднесено також і до компетенції слідчого 

як суб’єкта сторони обвинувачення, який здійснює досудове розслідування 

(як це передбачено КПК стосовно складання обвинувального акта). 

9. Виходячи із значення роз’яснення прокурором підозрюваному його 

права на суд присяжних як елемента механізма забезпечення права на 

справедливий суд визнано за необхідне включити до переліку додатків до 

обвинувального акту письмового роз’яснення прокурором цього права. З 

метою впровадження вказаного положення до КПК запропоновано змінити 
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редакцію частини ч. 4 ст. 291 КПК і додати до неї пункт 6 наступного змісту: 

«письмове роз’яснення прокурора підозрюваному про можливість та 

особливості розгляду кримінального провадження стосовно нього судом 

присяжних».  

10. Практика розгляду кримінального провадження судом присяжних 

свідчить про наявність випадків неодноразової зміни обвинуваченим позиції 

щодо розгляду його справи судом присяжних. У зв’язку з цим в роботі 

визнається за доцільне нормативно врегулювати цю процесуальну ситуацію і 

визнати, що клопотання обвинуваченого про відмову від суду присяжних, 

заявлене після призначення розгляду справи судом присяжних, не повинно 

мати правових наслідків, що полягають у поверненні до складу суду у 

кількості трьох суддів. В такому випадку прокурор має висловити суду думку 

про заперечення можливості подальшого розгляду кримінального 

провадження судом у складі трьох суддів.  

З огляду на це пропонується доповнити частину 2 ст. 384 КПК абзацем 

другим, у якому передбачити положення, відповідно до якого обвинувачений 

має право відмовитися від заявленого клопотання про розгляд кримінального 

провадження стосовно нього судом присяжних до прийняття судом у 

підготовчому судовому засіданні рішення про призначення судового 

розгляду судом присяжних. Відмова обвинуваченого від клопотання про 

розгляд кримінального провадження стосовно нього судом присяжних після 

прийняття судом рішення про призначення судового розгляду судом 

присяжних не приймається. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

188 

ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і вирішення наукового 

завдання, що полягає в отриманні нових результатів у вигляді наукових 

висновків щодо характеристики участі прокурора в підготовчому судовому 

провадженні, виявленні проблем правозастосування на даному етапі 

кримінального провадження, можливих шляхів їх подолання, встановленні 

способів удосконалення нормативної моделі участі прокурора в підготовчому 

судовому провадженні. Проведене дослідження дає можливість 

сформулювати наступні висновки та пропозиції. 

1. Будучи обов’язковим учасником підготовчого судового засідання,  

прокурор спрямовує свою процесуальну діяльність на сприяння суду у 

врегулюванні кримінально-правового конфлікту до судового розгляду 

шляхом ухвалення судом вироку на підставі затвердженої угоди про 

примирення або визнання винуватості,  постановлення ухвали про закриття 

кримінального провадження зі звільненням особи від кримінальної 

відповідальності чи сприяння подальшому руху кримінального провадження 

у розумні строки і вирішення кримінально-правового конфлікту під час 

судового розгляду. 

Завдання прокурора в підготовчому судовому провадженні  визначають 

конкретний напрям його процесуальної діяльності на даному етапі 

кримінального провадження, що складає зміст його процесуальної функції з 

підтримання публічного обвинувачення. Початковим моментом цієї функції 

прокурора  є його звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням 

про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, 

клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності. З 

цього моменту  прокурор набуває статус публічного обвинувача. 

Процесуальна активність обвинувача, який звертається до суду з 

кримінальним позовом, диспозитивність у розпорядженні ним 

обвинуваченням дозволяють констатувати відповідність кримінального 

процесу ознакам публічно-позовного. 
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Однією із концептуальних новел КПК 2012 р. визнається впровадження 

принципу незмінюваності прокурора. Його значення є поліаспектним: - 

незмінюваність прокурора забезпечує участь в судовому провадженні у 

першій інстанції публічного обвинувача, який детально обізнаний щодо 

обставин кримінального правопорушення та доказів, зібраних під час 

досудового розслідування; участь в суді першої інстанції публічного 

обвинувача, який безпосередньо здійснював керівництво досудовим 

розслідуванням, забезпечує реалізацію його процесуально-посадової 

активності, відповідальність за ефективність системи кримінальної юстиції; 

цей  принцип забезпечує цілісність предмету відання прокурора. 

2. Процесуальна діяльність прокурора в підготовчому судовому 

провадженні, будучи складовою функції підтримання публічного 

обвинувачення, реалізується шляхом здійснення ним повноважень, 

спрямованих на вирішення завдань цієї стадії кримінального судочинства. 

При цьому диференціація процесуальної форми підготовчого судового 

провадження визначає особливості повноважень прокурора. Зокрема, при 

здійсненні підготовчого провадження в загальному порядку до повноважень 

прокурора належить заявлення відводу, клопотань, висловлювання думки, 

доведення наявності підстав для обрання, зміни чи скасування заходів 

забезпечення кримінального провадження тощо. При здійсненні підготовчого 

провадження в особливому (диференційованому) порядку у прокурора 

з'являються специфічні повноваження, спрямовані на вирішення завдань, 

зумовлених скерованим ним до суду процесуальним рішенням – 

обвинувальним актом разом з угодою, клопотанням про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності.  

3. Для реалізації функції підтримання публічного обвинувачення в 

підготовчому судовому провадженні прокурор зобов'язаний бути 

процесуально активним і використовувати всі процесуальні повноваження, 

надані йому КПК. Процесуальна активність прокурора є чинником, що 

робить його діяльність ефективною, сприяє швидкому, повному та 
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неупередженому вирішенню питань, які складають предмет розгляду в 

підготовчому судовому засіданні. 

З метою підготовки прокурора до участі в підготовчому судовому 

засіданні пропонується здійснювати систематизацію матеріалів досудового 

розслідування на дві окремі групи (том, томи): перша - матеріали досудового 

розслідування, що містять докази в обґрунтування винуватості особи, які 

прокурор має намір використовувати під час підтримання публічного 

обвинувачення в судовому розгляді (протоколи слідчих (розшукових) та 

негласних слідчих (розшукових) дій, ухвали слідчого судді, на підставі яких 

отримано дозволи на їх проведення, висновки експертів тощо); друга – інші 

матеріали, що мають значення саме для підготовчого судового провадження, 

зокрема, ухвали суду щодо обрання запобіжного заходу, постанови про 

призначення групи прокурорів, групи слідчих, протоколи про надання 

доступу обвинуваченому та його захиснику до матеріалів досудового 

розслідування тощо. 

4. Повноваження прокурора в окремих диференційованих порядках 

підготовчого судового провадження характеризуються специфікою, що 

зумовлено необхідністю вирішення завдань в цій стадії кримінального 

провадження. Зокрема, в кримінальному провадженні на підставі угод 

прокурор доводить суду відповідність угоди про визнання винуватості 

вимогам закону, заявляє клопотання про продовження досудового 

розслідування чи судового провадження в загальному порядку (у випадку 

відмови суду в затвердженні угоди), оскаржує вирок суду на підставі угоди 

тощо; при зверненні до суду з клопотанням про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності прокурор доводить суду наявність обставин, 

якими обґрунтовується клопотання, адже його обгрунтування має 

комплексний характер і включає дві компоненти - докази, які підтверджують 

факт вчинення особою кримінального правопорушення, а також обставини, 

які свідчать, що особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності 
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та наявна відповідна правова підстава для прийняття судом відповідного 

рішення.  

Аргументовано, що рішення суду про здійснення спеціального судового 

провадження має прийматися не в судовому розгляді (як це передбачено 

КПК), а під час підготовчого судового засідання, оскільки підготовче 

провадження є початковим етапом судового провадження у першій інстанції, 

у зв’язку з чим логічним є прийняття рішення про застосування 

диференційованого порядку судового провадження на даному його етапі. З 

огляду на це, в разі звернення прокурора до суду з обвинувальним актом у 

кримінальному провадженні, в якому здійснювалося спеціальне досудове 

розслідування, саме прокурор зобов’язаний у підготовчому судовому 

засіданні заявити клопотання про здійснення спеціального судового 

провадження і надати суду матеріали, які підтверджують наявність для 

застосування такого порядку передбачених законом підстав. Розглянувши 

клопотання та перевіривши додані до нього матеріали, суд має постановити 

ухвалу про здійснення спеціального судового провадження.  

З урахуванням наведеного пропонується унормувати цей порядок у ст. 

314 КПК, вилучивши аналогічні положення із ч. 3 ст. 323 КПК.  

5. В ході дослідження виокремлено низку доктринальних та прикладних 

проблем участі прокурора в підготовчому судовому провадженні та 

запропоновано шляхи їх вирішення, зокрема, піддано критичній оцінці 

недотримання принципу незмінюваності прокурора, відновлення досудового 

розслідування після повернення обвинувального акта прокурору, надання 

судом вказівок стосовно проведення конкретних слідчих (розшукових) дій 

або виконання інших процесуальних рішень; констатовано необхідність 

розширення права прокурора на апеляційне оскарження вироку, ухваленого 

на підставі угоди про примирення тощо. 

6. Проведеним дослідженням встановлено недосконалість нормативного 

регулювання процесуальної діяльності прокурора у підготовчому судовому 

провадженні.  
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Зважаючи на це, сформульовано низку пропозицій, зокрема: 

 - з огляду на неможливість відмови прокурора від обвинувачення в 

підготовчому судовому засіданні, пропонується внести зміни до п. 2 ч. 3 ст. 

314 КПК, передбачивши можливість закриття судом кримінального 

провадження у випадку встановлення підстав, передбачених п. 4-8, 10 ч. 1 

або п. 1,3 ч. 2 ст. 284 КПК;  

- з урахуванням практики розгляду кримінальних проваджень на підставі 

угод, наявності судових помилок при прийнятті рішень про відмову в 

затвердженні угоди обгрунтовується доцільність надання права на 

оскарження ухвали про відмову в затвердженні угоди про визнання 

винуватості або угоди про примирення, у зв’язку з чим пропонується 

доповнити ст. 474 КПК новою частиною наступного змісту: «Ухвала про 

відмову в затвердженні угоди може бути оскаржена у порядку, 

передбаченому цим Кодексом» (86 % респондентів підтримують цю 

позицію); 

- серед додатків до обвинувального акту пропонується передбачити 

письмове роз’яснення прокурора підозрюваному про можливість, 

особливості і правові наслідки розгляду кримінального провадження 

стосовно нього судом присяжних, у зв’язку з чим змінити редакцію ч. 4 ст. 

291 КПК, додавши до неї пункт 6 відповідного змісту;  

-  пропонується  внести зміни до ч. 7 ст. 474 КПК, доповнивши її 

реченням наступного змісту: «Після відмови суду у затвердженні угоди та 

повернення кримінального провадження прокурору для продовження 

досудового розслідування  прокурор виносить постанову про продовження 

досудового розслідування у загальному порядку та направляє матеріали 

досудового розслідування органу досудового розслідування»;  

- пропонується доповнити частину 2 ст. 384 КПК абзацом другим, у 

якому передбачити положення, відповідно до якого обвинувачений має право 

відмовитися від заявленого клопотання про розгляд кримінального 

провадження стосовно нього судом присяжних до прийняття судом у 
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підготовчому судовому засіданні рішення про призначення судового 

розгляду судом присяжних. Відмова обвинуваченого від клопотання про 

розгляд кримінального провадження стосовно нього судом присяжних після 

прийняття судом рішення про призначення судового розгляду судом 

присяжних не приймається. 
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Додаток Б 

Результати анкетування практичних працівників 

 
  Прокурори Адвокати Судді 

Кількість осіб, яка брала участь в 

опитуванні 
73 7 10 

Запитання №1  

Як Ви вважаєте, чи обов’язкова участь 

прокурора у підготовчому провадженні на 

підставі угод про примирення між 

потерпілим та підозрюваним чи 

обвинуваченим? 

      

Так 73 7 10 

Ні    – – 

Свій варіант   – – 

Запитання №2  

Чи може прокурор виступати в якості 

медіатора під час укладання угоди про 

примирення? 

      

Так 35 2 1 

Ні  38 5 9 

Свій варіант       

Запитання №3  

Чи стикалися Ви у своїй практиці із 

ситуацією, коли відбуваються затримки у 

проведенні підготовчого провадження у 

зв’язку з неявкою потерпілого? 

      

Інколи 73 7 10 

Ніколи       

Запитання №№4  

Чи потрібно запровадити в КПК України 

норму відповідно до якої привід може бути 

застосований до потерпілого? 

      

Так   7 10 

Ні        

Запитання №5  

Чи повинен прокурор мати право 

заявляти клопотання про повернення 

обвинувального, клопотання про 

застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру, якщо 

вони не відповідають вимогам закону? 

      

Так 67 6 8 

Ні  6 1 2 
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Запитання №6  

Який строк є достатнім для усунення 

недоліків обвинувального акту, 

клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного 

характеру, якщо вони не відповідають 

вимогам закону? 

      

5 днів 19 6 6 

10 днів 27 1 4 

15 днів 27     

Свій варіант       

Запитання №7 

Як Ви вважаєте чи повинен суд в ухвалі 

про повернення обвинувального акту, 

клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного 

характеру зазначати строк протягом якого 

прокурор має усунути недоліки? 

      

Так 31 6 10 

Ні  42 1 - 

Свій варіант       

Запитання №8  

Чи необхідно надавати суду під час 

підготовчого провадження перелік свідків, 

які підлягають допиту під час судового 

розгляду? 

      

Так 28 6 10 

Ні  44     

Інколи 1 1   

Свій варіант       

Запитання №39  

Чи стикалися Ви у своїй практиці із 

ситуацією, коли виникає необхідність у 

вчиненні слідчих (розшукових) дій після 

повернення судом обвинувального акта в 

порядку п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК України? 

      

Так.(вкажіть, які саме) 61 4   

Ні 12 3 10 

Запитання №10  

Як Ви вважаєте, чи необхідно запровадити 

в КПК України норму, відповідно до якої 

ухвала суду про відмову у задоволенні 

угоди про примирення або визнання 

винуватості підлягає оскарженню? 

      

Так 68 3 6 

Ні  5 4 4 

Свій варіант       
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Запитання №11  

Як Ви вважаєте, чи не необхідно 

запровадити в чинному КПК України 

норму, відповідно до якої у разі відмови 

судом у затвердженні угоди, укладеної під 

час досудового розслідування, судове 

провадження продовжується у загальному 

порядку виключно у разі наявності 

письмового клопотання прокурора про це? 

      

Так 57 4 9 

Ні 16 3 1 

Запитання №12  

Прокурор повинен направляти 

кримінальне провадження до суду не 

пізніше ніж за ____ днів до закінчення 

строку запобіжних заходів, застосованих 

під час досудового розслідування 

      

5 днів 28 3 1 

10 днів 45 4 9 

Свій варіант       

Запитання №13 

Як Ви вважаєте, чи необхідно запровадити 

в КПК України норму, відповідно до якої 

питання щодо обрання, зміни, скасування 

чи продовження  запобіжного заходу 

відносно кожної особи потребує як 

подання окремого клопотання, так і 

винесення окремої ухвали з виходом суду 

до нарадчої кімнати? 

      

Так 68 6 9 

Ні  4 1 11 

Свій варіант       

Запитання №314  

Як Ви вважаєте, яке рішення має 

приймати прокурор після відмови суду у 

затверджені угоди та повернення 

кримінального провадження прокурору 

для продовження досудового 

розслідування? 

      

Постанова про продовження досудового 

розслідування 
73 6 10 

Постанова про відновлення досудового 

розслідування. 
  1 - 

Свій варіант       
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Запитання №15  

Яке значення, на Вашу думку, мають 

міжнародно-правові стандарти, що 

містяться у міжнародно-правових актах? 

      

Рекомендаційне 3     

Обов’язкове 67 7 10 

Факультативне 3     

Інше       

Запитання №16  

Чи знайомі Ви з рішеннями ЄСПЛ? 
      

Так. 73 7 10 

Ні.       

Інше       

Запитання №17  

Чи керуєтеся Ви у своїй правозастосовній 

практиці прецедентами ЄСПЛ? 

      

Так  73 7 10 

Ні.       

Інше       
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Додаток В 

Акти впровадження 
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