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Таким чином, особливостями реалізації функції обвинувачення у 
кримінальному провадженні in absentia є: специфіка характерна лише 
для процесуального (функціонального) змісту функції обвинувачення; 
фактичний склад, який тягне за собою виникнення функції обвинува-
чення (повідомлення про підозру, ухвала слідчого судді про здійснен-
ня спеціального досудового розслідування, ухвала суду про здійснення 
спеціального судового провадження); обмеженість пізнавальних можли-
востей сторони обвинувачення щодо всебічного та повного дослідження 
обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що 
викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваного, обвинуваче-
ного, а також обставин, що пом’якшують чи обтяжують його покаран-
ня; специфічний порядок інформування сторони захисту для забезпе-
чення законності кримінального провадження.
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АНАЛІЗ ПОЛОЖЕНЬ П. 10 Ч. 1 СТ. 3 КПК УКРАЇНИ ЩОДО 
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Термінологічні словосполучення «кримінальний процес», «кримі-
нальне судочинство», «кримінальне провадження» є синонімами, на 
що справедливо звертають увагу деякі вчені [1, с. 5; 2, с. 25; 3, с. 29–
32; 4, с. 100 та ін.]. Легальне визначення поняття кримінального су-
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дочинства було надано у Рішенні Конституційного Суду України від 
28.05.2001 р. [5].
Законодавче визначення поняття «кримінальне провадження» за-

кріплено у п. 10 ч. 1 ст. 3 КПК України 2012 р. як «досудове розслі-
дування і судове провадження, процесуальні дії у зв’язку із вчиненням 
діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідаль-
ність» [6].
Слід звернути увагу на певну неточність законодавчого визначен-

ня поняття кримінального провадження, оскільки кримінально-проце-
суальна діяльність здійснюється не «у зв’язку із вчиненням діяння, пе-
редбаченого законом України про кримінальну відповідальність», а у 
зв’язку із поданням та отриманням слідчим чи прокурором заяви або 
повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після ви-
явлення слідчим чи прокурором з іншого джерела обставин, що можуть 
свідчити про вчинене або таке, яке готується кримінальне правопору-
шення або інше суспільне небезпечне діяння.
Іншими словами, по-перше, кримінальне провадження здійснюється 

у зв’язку із отриманням слідчим, прокурором у законному порядку та 
із законних джерел інформації про наявність ознак кримінального пра-
вопорушення або іншого суспільного небезпечного діяння (мається на 
увазі суспільне небезпечне діяння, яке вчинено особою, що не є суб’єк-
том злочину, тобто особою, яка не досягла віку кримінальної відпові-
дальності, або особою, яка вчинила суспільне небезпечне діяння у ста-
ні неосудності). Якщо кримінальне правопорушення або інше суспільне 
небезпечне діяння було вчинено, а слідчий або прокурор не отримали 
про це інформацію, то і кримінальне провадження не почнеться, не ви-
никає ніяких кримінально-процесуальних відносин.
По-друге, слід звернути увагу, що під час досудового розслідуван-

ня може бути з’ясовано, що кримінального правопорушення, щодо на-
явності якого було висловлено припущення (тобто була інформація про 
його вчинення), не було взагалі і кримінальне провадження може бути 
закрите, зокрема за: відсутністю події кримінального правопорушення 
(п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК), відсутністю в діянні, щодо якого здійснювалось 
провадження, складу кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 284 
КПК). Про те, що мало місце кримінальне правопорушення, вчинене 
певною особою, можна буде стверджувати тільки після набрання чин-
ності відповідним рішенням суду.
Отже, кримінальне провадження починається у зв’язку із отриман-

ням слідчим або прокурором у законному порядку з передбачених за-
коном джерел інформації про імовірність вчиненого або такого, яке го-
тується, кримінального правопорушення, або іншого суспільного не-
безпечного діяння.
Інформація про імовірність вчиненого або такого, яке готується, кри-

мінального правопорушення, або іншого суспільного небезпечного діян-
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ня повинна бути перевірена на початковому етапі кримінального про-
вадження, що, на жаль, у КПК України 2012 р. врегульовано на не-
достатньому рівні. Зазначимо, що відповідно до КПК України 1960 р. 
така перевірка здійснювалась на стадії порушення кримінальної спра-
ви, але згідно з чинним кримінальним законодавством даної стадії вже 
немає, що, з нашої точки зору, є негативним моментом.
Більшість вчених [7, с. 10; 8, с. 116; 9, с. 23; 10, с. 241 та ін.] ціл-

ком справедливо вважають, що першою стадією кримінального прова-
дження України є досудове розслідування. Втім, дана точка зору, хоча 
і домінує, однак не є єдиною. Деякі науковці (В. Т. Нор [11, с. 26], 
В. М. Трофименко [3, с. 154; 12, с. 267–268]) зазначають, що першою 
стадією кримінального провадження України є отримання інформації 
про кримінальне правопорушення та внесення відповідних відомостей 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Ситуація наявності різних підходів до трактування початку як кри-

мінального провадження, так і стадії досудового розслідування обу-
мовлена непослідовністю національного кримінального процесуально-
го законодавства.
Так, у п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України закріплено, що «досудове розслі-

дування — стадія кримінального провадження, яка починається з мо-
менту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань…».
Вважаємо, що таке законодавче визначення моменту початку стадії 

досудового розслідування є неточним та суперечить положенням інших 
статей КПК України (зокрема, ч. 1 ст. 214 КПК, ч. 3 ст. 214 КПК, ч. 4 
ст. 214 КПК та ін.). (Більш докладно див.: [13]). Уявляється, що до-
цільно початком кримінального провадження України взагалі, та ста-
дії досудового розслідування зокрема, вбачати отримання слідчим або 
прокурором у законному порядку та із законних джерел інформації про 
вчинене або підготовлюване кримінальне правопорушення, або інше сус-
пільно небезпечне діяння. Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України така 
інформація може бути отримана зі заяв та повідомлень про вчинене кри-
мінальне правопорушення або виявлена слідчим, прокурором самостій-
но (ч. 1 ст. 214 КПК).
Крім того, слід підтримати точку зору вчених (Ю. П. Аленіна 

[14, с. 6–8] та ін.) щодо необхідності закріплення у КПК України пе-
реліку законних джерел, з яких слідчий, прокурор може отримати інфор-
мацію про вчинене або підготовлюване кримінальне правопорушення, 
та процесуального порядку отримання та закріплення даної інформа-
ції. Уявляється, що даний підхід сприятиме законності початку кримі-
нального провадження та запобігання безпідставному початку досудо-
вого розслідування.
Також звернемо увагу, що у ч. 1 ст. 214 КПК України мова йде 

про отримання слідчим, прокурором інформації про вчинене криміналь-
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не правопорушення. Однак, згідно з національним кримінальним зако-
нодавством особа може бути притягнута до кримінальної відповідаль-
ності не тільки за вчинений злочин, а також за готування чи замах на 
його вчинення.
Висновки. На підставі викладеного вважаємо доцільним у п. 5 ч. 1 

ст. 3 КПК України закріпити положення про те, що стадія досудового 
розслідування починається з моменту отримання слідчим, прокурором із 
законних джерел інформації про вчинене або підготовлюване криміналь-
не правопорушення, або іншого суспільного небезпечного діяння.
Положення п. 10 ч. 1 ст. 3 КПК України викласти у наступній ре-

дакції: «кримінальне провадження — досудове розслідування і судове 
провадження, процесуальні рішення та дії у зв’язку із отриманням слід-
чим, прокурором із законних джерел інформації про наявність ознак вчи-
неного або підготовлюваного кримінального правопорушення, або ін-
шого суспільного небезпечного діяння.
Вважаємо, що даний підхід до визначення моменту початку як кри-

мінального провадження, так і стадії досудового розслідування є більш 
послідовним та узгодженим з положеннями як кримінального, так і кри-
мінально процесуального законодавства України.
Крім того, уявляється, що даний підхід сприятиме однозначному ро-

зумінню практичними робітниками питань щодо: а) початку стадії досу-
дового розслідування; б) правової природи та доказового значення за-
яви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколу затримання 
уповноваженою службовою особою (ч. 5 ст. 208 КПК), протоколу тим-
часового вилучення майна (ч. 3 ст. 168 КПК), які є, з нашої точки зору, 
джерелом доказів та відносяться до такого виду доказів, як документ.
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