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ЩОДО ЗАГАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Формування в Україні правової держави з метою забезпечення надійного 

захисту прав, свобод та інтересів кожної людини, у якій існуватиме не лише 

відповідальність громадян перед державою, а й держави перед своїми 

громадянами, – є важливою передумовою створення в Україні демократичного 

суспільства. Цей головний напрямок державної політики передбачає вжиття 

відповідних заходів щодо вдосконалення кримінально-процесуального 

законодавства, подальшої демократизації його положень та приведення його у 

відповідність до Конституції України й міжнародно-правових стандартів.

 Загальні положення досудового розслідування – це встановлені законом 

правила, що відображають найбільш характерні риси та особливості досудового 

розслідування, визначають найбільш суттєві вимоги, які пред’являються до 

порядку провадження процесуальних дій і прийняття рішень. В них містяться 

правові вимоги, які забезпечують виконання в цій стадії принципів і завдань 

кримінального процесу. 

Досудове розслідування – стадія кримінального провадження, яка 

починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення 
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до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям 

кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності [1].       

Називаючи розслідування “досудовим”, законодавець тим самим вказує на 

його співвідношення з основною частиною судового розгляду – судовим 

слідством. Досудове розслідування передує провадженню в суді і покликане 

забезпечити його успішне проведення, однак його не можна розглядати тільки як 

стадію, провадження якої здійснюється до суду і для суду.   

 Відповідно до вимог ст. 214 КПК України Досудове розслідування 

розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань [4]. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, 

порядок його формування та ведення затверджуються Генеральною 

прокуратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ 

України, Службою безпеки України, органом, що здійснює контроль за 

додержанням податкового законодавства.     

 Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру 

або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, 

встановлену законом.  Огляд місця події у невідкладних випадках може бути 

проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 

яке здійснюється негайно після завершення огляду. У випадку виявлення ознак 

кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває 

за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості 

про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій 

можливості. Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на 

прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, 
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зобов'язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у 

прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення 

не допускається [3,7].   До Єдиного реєстру досудових розслідувань 

вносяться відомості про:  

1) дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або 

виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення;        

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

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

кримінального правопорушення;  

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

правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого 

джерела;  

5) попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням 

статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;  

6) прізвище, ім’я, по батькові та посада слідчого, прокурора, який вніс відомості 

до реєстру та розпочав розслідування; 

7) інші обставини, передбачені положенням про Єдиний реєстр досудових 

розслідувань.  

У Єдиному реєстрі досудових розслідувань автоматично фіксується дата 

внесення інформації та присвоюється номер кримінального провадження. 

Слідчий невідкладно у письмовій формі повідомляє прокурора про початок 

розслідування, підставу початку розслідування та інші відомості, передбачені 

частиною п’ятою цієї статті. У випадку, якщо відомості про кримінальне 

правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 

прокурором, він зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного дня, з 

дотриманням правил підслідності передати наявні у нього матеріали до органу 
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досудового розслідування та доручити проведення досудового 

розслідування [2,10]. 
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