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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню дискусійних у науці кримінального процесу питань поняття та сутності загальних 

положень досудового розслідування. Аналізуються висловлені науковцями підходи щодо визначення поняття загальних 
положень, їх основних рис та властивостей. Піддаються критиці погляди фахівців у галузі кримінального процесу, які 
визначають загальні положення досудового розслідування як специфічні принципи цієї стадії. У статті доводиться, що 
загальні положення досудового розслідування являють собою специфічне об’єднання правових норм – загальних для стадії 
досудового розслідування та таких, що базуються на засадах кримінального провадження, складаються з низки правових 
інститутів, призначених для створення необхідних сприятливих умов для виконання завдань кримінального провадження.

Ключові слова: кримінальне провадження, засади, загальні положення, досудове розслідування, правовий інститут. 

ON THE QUESTION OF THE CONCEPT OF THE GENERAL PROVISIONS  
OF THE DEVELOPMENTAL INVESTIGATION

Sergii SICHKO,
Applicant at the Department of Criminal Procedure 

of Yaroslav Mudryi National Law University

SUMMARY
The article is devoted to the study of the discussion in the criminal process of science on the concept and essence of the general 

provisions of pre-trial investigation. Analyzed by scientists approaches to the definition of the concept of general provisions, their 
main features and properties. The views of experts in the field of criminal proceedings, who define the general provisions of the 
pre-trial investigation as specific principles of this stage, are being criticized. The article proves that the general provisions of the 
pre-trial investigation constitute a specific combination of legal norms – common to the pre-trial investigation stage and those 
based on the principles of criminal proceedings, consist of a number of legal institutions designed to create the necessary favorable 
conditions for performing the tasks of criminal justice.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Актуаль-
ність дослідження загальних положень досудового розсліду-
вання зумовлена наявністю у науці кримінального процесу 
дискусійних підходів до визначення їх поняття, розуміння 
сутності та правової природи, що в підсумку ускладнює роз-
робку науково обґрунтованих пропозицій для вдосконален-
ня чинного кримінального процесуального законодавства, 
покращення практики його застосування, подолання низки 
негативних явищ, якими супроводжується діяльність орга-
нів досудового розслідування та прокуратури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні ас-
пекти питань поняття, системи, окремих рис та властивос-
тей загальних положень досудового розслідування свого 
часу були предметом наукових досліджень Ю.П. Алені-
на, В.П. Бож’єва, В.В. Вапнярчука, В.К. Волошиної, 
Ю.М. Грошевого, Т.М. Добровольської, В.С. Зеленецького, 
О.В. Капліної, Л.Д. Кокорева, В.І. Мариніва, М.М. Михеєн-
ка, В.Т. Нора, В.В. Попелюшка, О.В. Смирнова, О.Г. Шило, 
В.В. Шимановського та ін. учених. Безпосередньо дослі-
дженню загальних положень досудового розслідування 
присвячені дисертації вітчизняних учених В.К. Волоши-
ної, В.В. Павловського. Окремі правові інститути, які від-
носяться до числа загальних положень досудового розслі-
дування, вивчали А.А. Омаров, І.Ю. Потьомкін, В.В. Козій, 
О.Ю. Татаров, В.Г. Лісогор та ін. З огляду на динамічність 
процесів у сфері законотворчої діяльності відповідної 

спрямованості вважаємо доцільним вивчення окремих пи-
тань становлення та функціонування загальних положень 
досудового розслідування у системі кримінального проце-
суального законодавства на сучасному етапі розвитку кри-
мінального процесу України. 

Формулювання мети статті (постановка завдання). 
Метою дослідження у цій статті є визначення правової 
природи загальних положень досудового розслідування на 
основі аналізу вітчизняного законодавства та доктриналь-
них поглядів учених-процесуалістів щодо їх місця та ролі 
у регулюванні кримінальних процесуальних відносин.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відпо-
відно до положень ст. 3 КПК України досудове розсліду-
вання – це стадія кримінального провадження, яка почи-
нається з моменту внесення відомостей про кримінальне 
правопорушення до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань і закінчується закриттям кримінального провадження 
або направленням до суду обвинувального акта, клопотан-
ня про застосування примусових заходів медичного або 
виховного характеру, клопотання про звільнення особи від 
кримінальної відповідальності. Зазначимо, що дефініція 
цього поняття, вперше закріплена на законодавчому рівні, 
є кроком уперед на шляху вдосконалення кримінального 
процесуального законодавства. Водночас характерним є те, 
що перелік ознак, які використав при цьому законодавець, 
по суті обмежується лише вказівкою на початковий та кін-
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цевий момент такої стадії, без визначення її мети, завдань, 
загальних положень та інших істотних властивостей. Це 
можна пояснити, зокрема, дискусійним характером уяв-
лень щодо згаданих понять у науці кримінального процесу. 
Крім того, чинним КПК уперше було визначено дізнання 
як форму досудового розслідування проступків, а досудо-
ве слідство як форму досудового розслідування злочинів 
(п.п. 4, 6 ч. 1 ст. 3 КПК). Це означає, що загальні положення 
досудового розслідування, закріплені законодавцем у гла- 
ві 19 КПК, рівною мірою стосуються обох форм досудово-
го розслідування з урахуванням положень глави 25 КПК.

З історичної точки зору у вітчизняному законодавстві 
вперше як окремий структурний підрозділ нормативного 
акта загальні положення досудового розслідування були 
закріплені у Статуті кримінального судочинства 1864 року 
[23]. У кримінальному процесуальному законодавстві ра-
дянського періоду було збережено такий підхід, відповідно, 
КПК УСРР 1922 і КПК УРСР 1927 років містили аналогіч-
ні глави. КПК УРСР 1960 року передбачав главу 11 «Ос-
новні положення досудового слідства». Варто підкреслити, 
що перелік правових приписів, які містилися у відповідних 
главах, значною мірою змінювався. Таким чином, можна 
констатувати, що законодавча практика щодо виокремлен-
ня на законодавчому рівні загальних положень досудового 
провадження триває понад півтора століття, попри ради-
кальні зміни влади, політичного і правового режиму на 
українських землях. 

Розглядувані положення не залишалися поза увагою на-
уковців і наразі серед учених не склалося єдності у підхо-
дах до розуміння поняття загальних положень досудового 
розслідування, їх правової природи, системи. Перелік еле-
ментів такої системи (досліджуваних загальних положень) 
також залишається дискусійним. Крім того, у науковій лі-
тературі одночасно вживаються терміни «загальні умови» 
та «загальні положення». На наш погляд, слід відмовитися 
від використання терміна «загальні умови», тому що вва-
жаємо недоцільним одночасне існування двох термінів, 
якими позначається одне й те ж саме явище. Більш того од-
ним із семантичних значень поняття «умови» є «обстави-
ни чи особливості реальної дійсності, за яких відбувається 
або здійснюється щось» [20, с. 717], тоді як «положення» 
найбільш наближене до контексту кодифікованого норма-
тивно-правового акта й означає «зведення правил, законів 
тощо з певного питання; твердження або думка, що лежить 
в основі чогось» [20, с. 568].

Якщо спробувати узагальнити висловлені науковцями 
точки зору щодо розуміння поняття загальних положень 
досудового розслідування, то можна дійти висновку про 
те, що підходи, які покладено в їх основу, різняться – від 
визнання загальних положень принципами (засадами) до-
судового провадження (принципами стадії) до заперечення 
будь-якого засадничого чи загального характеру таких по-
ложень, розуміння їх як звичайних, казуальних правових 
норм, які лише для зручності виділені в окремій главі. Такі 
точки зору можна вважати крайнощами, своєрідними «по-
люсами», між якими розташовуються інші, більш помірко-
вані чи компромісні точки зору. 

Розгляд вироблених ученими підходів до розуміння 
поняття загальних положень досудового розслідування як 
засад кримінального провадження варто розпочати з роз-
гляду позицій та аргументів дослідників, які вважають, 
що одночасно із загальними принципами кримінального 
процесу в цілому наявні і специфічні принципи окремих 
стадій процесу. Такий підхід здобув чимало прихильників 
ще у радянський період розвитку вітчизняного криміналь-
ного процесу. Зокрема, М.В. Жогін і Ф.Н. Фаткуллін ствер-
джували, що, як і всі інші стадії кримінального процесу, 
попереднє слідство будується на основі тих принципів, 

які визначені законодавцем. Як відправні й керівні пра-
вові вимоги (положення) принципи визначають основний 
зміст усієї процесуальної діяльності у цілому та її окремих 
етапів. На думку згаданих авторів, у контексті криміналь-
но-процесуального законодавства видається необхідним 
виокремити такі основні положення, які можуть розгля-
датися як принципи й загальні умови попереднього слід-
ства в радянському кримінальному процесі: принцип со-
ціалістичної законності; широка участь у попередньому 
слідстві радянської громадськості й потерпілого від злочи-
ну; повнота, всебічність і об’єктивність слідства; публіч-
ність попереднього слідства; планування ведення слідства 
у справі; швидкість попереднього слідства; одноособовість 
у веденні слідства; індивідуалізація попереднього слід-
ства; неприпустимість розголошення даних попереднього 
слідства; забезпечення обвинуваченому права на захист 
і участь у попередньому слідстві захисника [6, с. 71–96]. 

Із такою позицією погоджувався М.С. Строгович, під-
креслюючи, що загальні положення попереднього слід-
ства, що закріплені в кримінальному процесуальному за-
коні, неоднорідні за своїм характером, тому окремі з них 
є нічим іншим, як принципами попереднього слідства, 
бо визначають його характер і завдання і становлять спе-
цифічне вираження загальних принципів кримінального 
процесу [19]. Підтримував ідею виділення специфічних 
принципів стадії досудового розслідування і С.А. Шей-
фер [25, с. 4]. Дещо ширше з огляду на особливості функ-
ціонування у суспільстві правової системи розглядалося 
призначення принципів діяльності у сфері кримінальної 
юстиції авторами Курсу радянського кримінального про-
цесу. Кримінальний процес, на їхню думку, базується 
на загальносоціальних і загальноправових принципах. 
Система ж його власних принципів складається із за-
гальнопроцесуальних, які є основою для всієї системи 
кримінального процесу, і специфічних, характерних для 
його підсистем (досудове провадження і судочинство). До 
специфічних принципів досудового провадження автори 
віднесли: оперативність і швидкість; одноосібне ведення 
попереднього слідства; процесуальна самостійність слід-
чого; неприпустимість розголошення даних розслідуван-
ня. Як спеціальні принципи провадження у кримінальних 
справах у судових стадіях визначалися: здійснення право-
суддя тільки судом; участь народних засідателів і колегі-
альність у розгляді справ; незалежність суддів і народних 
засідателів і підпорядкування їх тільки закону; гласність 
судового розгляду; здійснення судочинства на засадах 
змагальності [11, с. 144–145].

Доволі своєрідним розвитком ідеї виділення специ-
фічних принципів окремої стадії кримінального процесу 
є погляди І.М. Лузгіна, який виокремлював принципи, що 
визначають напрям і зміст діяльності слідчого, та прин-
ципи, які визначають умови проведення слідства загалом 
[14, с. 20]. Таким чином, якщо слідувати позиції І.М. Луз-
гіна, можна виділяти принципи процесу в цілому, принци-
пи розслідування, принципи діяльності слідчого. Певною 
мірою подібний підхід обґрунтовував і А.П. Гуляєв [4]. На 
його думку, виділення самостійних принципів діяльності 
слідчого необхідне зокрема й тому, що в теорії криміналь-
ного процесу відсутня єдина точка зору щодо правомірнос-
ті існування системи принципів попереднього розслідуван-
ня і системи таких принципів. Таким чином, як принципи 
діяльності слідчого автор розумів виражені в нормах права 
адресовані слідчому керівні положення, що відобража-
ють зміст загальноправових і кримінально-процесуальних 
принципів [4, с. 32–33, 36]. Отже, поряд із загальними по-
ложеннями досудового розслідування в теорії криміналь-
ного процесу виділяються ще й принципи діяльності окре-
мих суб’єктів, у цьому разі – слідчого. 
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Своєрідним розвитком започаткованого ще у радян-
ський період підходу є погляди Р.Р. Шайхулова, згідно з яки-
ми загальні (принципові) умови досудового провадження – 
це основні ідеї, зумовлені метою кримінального процесу 
(встановлення об’єктивної істини), які запрограмовані роз-
шуковим типом кримінального процесу і коригуються за-
гальними принципами сучасного кримінального процесу, 
що формують риси досудового провадження і зміст його 
правових інститутів [24, с. 10]. До числа загальних (прин-
ципових) умов досудового провадження Р.Р. Шайхулов від-
носить такі: 1) інформаційна активність досудового прова-
дження; 2) швидкість і повнота досудового провадження;  
3) об’єктивність і неупередженість досудового проваджен-
ня; 4) диференціація і солідарність сили і засобів досудового 
провадження; 5) компетенція і компетентність органів досу-
дового провадження; 6) сполучення індивідуальних і колек-
тивних основ; 7) конфіденційність досудового проваджен-
ня [24]. Головним аргументом Р.Р. Шайхулова на користь 
виділення двох підсистем принципів є концепція типології 
кримінального процесу, згідно з положеннями якої досудові 
стадії у континентальній правовій системі мають розшуко-
вий (інквізиційний) характер, а судові – змагальний. 

Значною мірою подібні підходи можна зустріти і в пра-
цях сучасних українських науковців. 

До прикладу, В.Г. Уваров пропонує розглядати загальні 
умови досудового провадження як основні правові поло-
ження, які визначають характер та зміст усієї процесуаль-
ної діяльності у стадії досудового провадження, мету, ціль 
її окремих етапів. Загальні умови досудового провадження 
є регламентацією діяльності, що визначає зміст самостій-
ної стадії кримінального судочинства, – стадії досудово-
го провадження [22, с. 416–417]. В.К. Волошина вважає, 
що у системі принципів досудового розслідування можна 
виокремити дві самостійні підсистеми: загальні принци-
пи і специфічні принципи. На її думку, до специфічних 
принципів належать принципи, характерні винятково для 
досудового розслідування, обох або однієї із його форм – 
дізнання й досудового слідства [3, с. 51]. Категорично не 
сприймав такого підходу А.Я. Дубинський, який ствер-
джував, що більшість принципів кримінального процесу 
безпосередньо реалізуються у стадії розслідування і запе-
речував проти застосування підходу, згідно з яким, окрім 
загальних принципів кримінального судочинства, виділя-
ються особливі, окремі принципи, властиві певним стадіям 
процесу [5, с. 22]. Також заперечував існування особливих 
принципів досудового провадження і В.А. Стремовський 
[18, с. 104]. 

Таким чином, ученими розроблена концепція паралель-
ного існування принципів (засад) процесу в цілому і прин-
ципів окремих стадій. Заради об’єктивності зазначимо, 
що згаданий підхід започаткований ще до прийняття КПК 
України 2012 р., у якому вперше передбачено перелік засад 
кримінального провадження (глава 2).

У цьому контексті варто зазначити, що нині доволі по-
ширеним є підхід, відповідно до якого загальні положен-
ня досудового розслідування зумовлені існуванням засад 
кримінального процесу і спрямовані на оптимізацію ді-
яльності у сфері кримінального провадження. Зокрема, 
В.В. Павловський пропонує розуміти загальні положення 
досудового розслідування як засновані на засадах кримі-
нального провадження положення, які визначають зміст, 
форму і специфіку досудового розслідування, як самостій-
ної стадії кримінального провадження та відображають 
основні напрями процесуальної діяльності учасників кри-
мінального провадження [16, c. 11]. 

Автори сучасних підручників з кримінального про-
цесу пропонують розглядати загальні положення досудо-
вого розслідування як встановлені кримінальним проце-

суальним законом правила, які визначають особливості 
досудового розслідування та найбільш істотні вимоги, які 
висуваються до порядку провадження процесуальних дій 
і прийняття рішень. У них містяться правові вимоги, що 
забезпечують досягнення цілей і виконання завдань кримі-
нального провадження на досудовому розслідуванні. Вони 
рівною мірою (за окремими винятками) поширюються на 
обидві форми досудового розслідування – досудове слід-
ство та дізнання [10, с. 346]. Інші автори зазначають, що 
загальні положення досудового розслідування слід розгля-
дати як визначені законом на основі засад кримінального 
провадження положення, що відображають характерні 
риси та особливості досудового розслідування як стадії, 
своїми вимогами спонукають органи досудового розсліду-
вання до швидкого, повного та неупередженого досліджен-
ня всіх обставин кримінального провадження, виконання 
завдань цієї стадії та охорони прав, свобод і законних інте-
ресів фізичних та юридичних осіб [9, с. 342]. 

У науці кримінального процесу сформовано і про-
тилежний підхід, відповідно до якого досліджувані по-
ложення є звичайними, рядовими правовими нормами. 
Свого часу С.П. Бекешко зазначав, що загальні умови 
провадження попереднього розслідування не можуть роз-
глядатися як принципи цієї стадії, тому що не мають рис, 
властивостей принципів. На думку С.П. Бекешка, вони не 
є відправними, керівними, основними вимогами для побу-
дови і здійснення процесуальної діяльності щодо розслі-
дування кримінальних справ. Їх призначення інше: ство-
рення необхідних обставин, сприятливого середовища для 
успішної реалізації обов’язків, прав і законних інтересів 
учасників попереднього розслідування. Так само і прин-
ципи кримінального процесу не можуть перетворюватися 
на загальні умови провадження попереднього розслідуван-
ня [2, с. 185]. На нашу думку, позиція С.П. Бекешка щодо 
неприйнятності розгляду загальних положень досудового 
розслідування як принципів стадії видається правильною. 
У частині можливості принципу (засади) кримінального 
процесу перетворюватися на загальне положення стадії 
згаданий автор вважає, що такі «перетворення» навряд чи 
можливі з огляду на правову природу принципів процесу. 
Крім того, С.П. Бекешко зробив спробу визначити призна-
чення досліджуваних загальних положень, яке він розу-
мів як створення сприятливого середовища для успішної 
реалізації обов’язків, прав і законних інтересів учасників 
розслідування. Підтримуємо також цього автора у його на-
маганні визначити призначення досліджуваних загальних 
положень як доцільну спробу законодавця щодо створення 
сприятливого правового середовища для успішної реаліза-
ції завдань кримінального провадження.

Варто підкреслити, що спільною рисою поглядів уче-
них, які заперечують проти виокремлення особливих 
принципів (засад) досудового розслідування, є наведення 
аргументів на зразок того, що у досудових стадіях проце-
су діють загальні принципи кримінального процесу. Крім 
того, у літературі висловлюється думка, що виділення 
в рамках кодифікованого законодавчого акта деяких авто-
номних положень, позначених як «загальні умови», «за-
гальні положення», є прийомом кодифікаційної техніки, 
що дає змогу виділити окремі інститути, які є загальними 
стосовно інших процесуальних інститутів (ординарних, 
звичайних, спеціальних) [12, с. 646–647]. Більше того 
стверджується, що для розуміння сутності «загальних 
умов», «загальних положень» і т. ін. необхідно чітко уявля-
ти собі спеціальні положення, тобто знати, стосовно чого 
відповідні умови (положення) є «загальними», оскільки за-
гального без спеціального не буває [12, с. 646–647]. Таким 
чином, серед науковців сформувався підхід, згідно з яким 
заперечується будь-який «принциповий», «засадничий» 
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характер досліджуваних загальних положень досудового 
розслідування. Такі позиції вчених цінні тим, що в них під-
креслюється специфічність системи правових норм щодо 
загальних положень досудового розслідування, які хоч і не 
визнаються принципами (засадами), але мають певні осо-
бливості порівняно зі звичайними (ординарними) правови-
ми нормами.

Наступний підхід до розуміння загальних положень 
можна простежити у дослідженнях науковців, які вивча-
ли нормативну структуру загальних положень досудового 
розслідування. Значна частина науковців, які у різний час 
вивчали окремі складники загальних положень досудово-
го розслідування, схилялися до того, що більшість з них 
є правовими інститутами, тобто об’єднаннями правових 
норм, що регулюють відносно самостійну сукупність 
однорідних відносин. До прикладу, А.А. Омаров, І.Ю. По-
тьомкін, В.В. Козій, О.Ю. Татаров, В.Г. Лісогор, розгляда-
ючи, відповідно, підслідність кримінальних проваджень, 
об’єднання і виділення кримінальних проваджень, зупи-
нення кримінальних проваджень, визначали досліджувані 
правові явища як правові інститути [15;17, с. 4; 7; 21; 13]. 

Вважаємо, що таке розуміння правової природи за-
гальних положень досудового розслідування заслуговує на 
підтримку та потребує подальшого розвитку. Правові нор-
ми, що утворюють інститут права, мають своїм завданням 
регулювання певного кола суспільних відносин: комплек-
су, групи, виду, окремих сторін відносин тощо [1, с. 214]. 
Стосовно правових норм про загальні положення досудо-
вого розслідування варто відзначити таку їх властивість, як 
врегулювання суспільних відносин, що тривають протягом 
усього досудового розслідування (підслідність, строки, та-
ємниця досудового розслідування та ін.), або створюють 
правові наслідки для провадження в цілому (об’єднання 
і виділення матеріалів кримінальних проваджень, зупинен-
ня і відновлення провадження тощо). 

Вважаємо, що загальні положення досудового розслі-
дування є сукупністю правових норм – інститутів кримі-
нального процесу, призначених для створення сприятливих 
умов задля виконання завдань кримінального провадження 
уповноваженими особами із залученням інших учасників 
кримінального провадження. 

Загальні положення досудового розслідування закрі-
плені в окремій главі КПК, не рахуючи тих, що містяться 
в інших главах кодифікованого нормативно-правового акта 
(зупинення досудового розслідування, взаємодія органів 
досудового розслідування, провадження розслідування 
групою слідчих та ін.).

Вважаємо, що підстав для ототожнення загальних по-
ложень досудового розслідування і засад кримінального 
провадження немає, оскільки згадані загальні положен-
ня можуть змінюватися законодавцем як у кількісному, 
так і якісному відношеннях, тоді як засади кримінально-
го провадження є відносно стабільними. Красномовним 
підтвердженням цього положення є статистика численних 
змін кримінального процесуального законодавства з часу 
прийняття чинного КПК, яка налічує більше ніж тридцять 
змін до його статей, які відносяться лише до глави «Загаль-
ні положення досудового розслідування».

Висновки і перспективи подальших розвідок. Підсу-
мовуючи та узагальнюючи висловлені думки вчених щодо 
розуміння сутності та правової природи загальних поло-
жень досудового розслідування, можна виокремити такі 
основні підходи: 1) загальні положення досудового розслі-
дування – це звичайні процесуальні норми, які лише задля 
зручності законодавчої техніки закріплені в окремій главі 
КПК; 2) загальні положення досудового розслідування – це 
специфічні принципи (засади) досудового провадження як 
стадії процесу; 3) загальні положення досудового розсліду-

вання – це сукупність правових інститутів. Підсумовуючи 
вищевикладене, можна надати таке визначення загальних 
положень досудового розслідування: зумовлених засадами 
кримінального провадження і встановлених кримінальним 
процесуальним законодавством правил, які визначають 
особливості досудового розслідування і найбільш істотні 
вимоги до порядку провадження процесуальних дій та при-
йняття рішень задля виконання завдань кримінального 
провадження. На відміну від засад кримінального прова-
дження, які характеризуються стабільністю функціонуван-
ня, загальні положення досудового розслідування більшою 
мірою піддаються законодавчим змінам з огляду на потре-
би практики правозастосування задля виконання завдань 
кримінального провадження на певних етапах розвитку 
держави і суспільства. У подальших наукових розвідках 
перспективним видається дослідження системоутворюю-
чих чинників загальних засад досудового розслідування.
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