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СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ ЯК СКЛАДОВА 
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

У статті охарактеризовано наукові та 
нормативно-правові джерела, що регламен-
тують здійснення досудового розслідування 
взагалі та слідчих (розшукових) дій зокрема. 
З’ясовано, що слідчі (розшукові) дії є осно-
вним засобом доказування, інструментом 
пізнавальної діяльності з розслідування кри-
мінальних правопорушень. Встановлено, що 
законодавче визначення слідчої (розшукової) 
дії є недосконалим і не повністю відображає 
її сутність як засобу отримання доказів 
під час здійснення досудового розслідування. 
Проаналізовано наукові підходи до визначен-
ня основних ознак і поняття слідчих (розшу-
кових) дій у фаховій літературі й на їх осно-
ві запропоновано більш деталізоване тлу-
мачення терміну «слідча (розшукова) дія». 
Встановлено, що основними рисами слідчої 
(розшукової) дії є чітка регламентація під-
став, порядку та уповноважених її проводи-
ти суб’єктів нормами кримінального про-
цесуального законодавства; спрямованість 
на пошук, отримання та перевірку доказів 
і відомостей про них. Слідчу (розшукову) дію 
визначено як сукупність пізнавальних і по-
шукових дій, що здійснюються уповноваже-
ними суб’єктами на підставах та в порядку, 
визначених кримінальним процесуальним 
законом, з метою формування доказової 
бази.
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Постановка проблеми
Важливим способом збирання та пере-

вірки доказів у кримінальному провадженні 
є слідчі (розшукові) дії. Від того, наскільки 
точно будуть дотримані вимоги криміналь-
ного процесуального закону та криміналіс-
тичні рекомендації під час їх проведення, 
залежить можливість усебічного, повного 
й неупередженого встановлення обставин, 
які мають значення для кримінального про-
вадження та відповідно виконання його за-
вдань. Саме тому законодавець приділяє 
значну увагу регламентації цього проце-
суального інституту [1, с. 135]. Доцільність 
же більш поглибленого вивчення питань, 
пов’язаних із слідчими (розшуковими) ді-
ями, як слушно відзначає О.В. Іванцова, 
посилюється тим, що за своєю правовою 
суттю вони містять найбільш імовірні ри-
зики протизаконного та необґрунтованого 
обмеження прав і свобод людини в кримі-
нальному провадженні на стадії досудового 
розслідування, а під час їх проведення ма-
ють бути обов’язково дотримані як загальні 
засади кримінального провадження, так і 
встановлена Кримінальним процесуальним 
кодексом України (далі – КПК України) від-
повідна процесуальна форма, порушення 
якої впливає на ефективність досягнення за-
вдань кримінального провадження [2, с. 97]. 
У зв’язку з цим актуальним є питання про 
визначення ознак і поняття слідчих (розшу-
кових) дій як складової досудового розсліду-
вання.
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Аналіз останніх досліджень
Питання про доказування в кримі-

нальному провадженні та слідчі (розшуко-
ві) дії як засіб такого доказування зокрема 
неодноразово досліджували у своїх пра-
цях такі вчені, як: О.Я. Баєв, Р.С. Бєлкін, 
В.І. Галаган, В.Г. Гончаренко, А.Я. Дубин-
ський, А.П. Лазарєв, О.М. Ларін, І.М. Луз-
гін, Б.Є. Лук’янчиков, Є.Д. Лук’янчиков, 
С.Б. Мєлєшев, М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, 
О.А. Осауленко, М.А. Погорецький, 
Д.Б. Сергєєва, О.С. Старенький, С.М. Ста-
хівський, І.І. Цилюрик, С.А. Шейфер, 
В.П. Шибіко, А.О. Шульга, М.Є. Шумило й 
інші. Проте, незважаючи на вагомий внесок 
указаних науковців у вирішенні окресленої 
проблематики, чимало питань і досі залиша-
ється дискусійними. Зокрема, відсутня узго-
дженість наукових позицій щодо визначен-
ня поняття та ознак слідчих (розшукових) 
дій як складової досудового розслідування. 
Тому метою представленого досліджен-
ня є здійснення аналізу наукових поглядів 
стосовно тлумачення терміну «слідча (роз-
шукова) дія», виокремлення властивостей 
слідчих (розшукових) дій, з’ясування їх зна-
чення в досудовому розслідуванні та форму-
лювання авторського визначення поняття 
слідчих (розшукових) дій. 

Виклад основного матеріалу
Як зазначають Б.Є. Лук’янчиков, 

Є.Д. Лук’янчиков, основним інструментом 
пізнавальної діяльності з розкриття та роз-
слідування злочинів є слідчі (розшукові) дії. 
Дослідженню цього інституту криміналь-
ного процесуального права науковці приді-
ляють увагу на всіх етапах розвитку кримі-
нального процесуального законодавства [3, 
с. 69]. А.О. Шульга уточнює, що слідчі (роз-
шукові) та негласні слідчі (розшукові) дії – 
це не тільки засоби (інструментарій) вста-
новлення обставин кримінального правопо-
рушення, але і засоби забезпечення кримі-
нального провадження у цілому [4, с. 160].

В.І. Галаган правильно підмічає, що 
кожна слідча дія є дією процесуальною, яка 
не лише зазначається, але й детально вре-
гульовується у чинному КПК. Разом з тим, 
при віднесенні процесуальних дій до слід-
чих залишилися суперечливі і невизначені 

положення [5, с. 1]. Саме тому вважаємо за 
необхідне розпочати висвітлення вказаного 
питання зі з’ясування законодавчого трак-
тування слідчих (розшукових) дій і їх ролі в 
кримінальному провадженні.

У ч. 1 ст. 223 КПК України закріплено, 
що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямо-
ваними на отримання (збирання) доказів 
або перевірку вже отриманих доказів у кон-
кретному кримінальному провадженні. При 
цьому законодавець зазначає, що підстава-
ми для проведення слідчої (розшукової) дії 
є наявність достатніх відомостей, що вказу-
ють на можливість досягнення її мети [6]. З 
наведеного помітно, що слідчі (розшукові) 
дії є нічим іншим як засобом доказування. 
Останнє згідно з ч. 2 ст. 91 КПК України 
полягає у збиранні, перевірці та оцінці до-
казів з метою встановлення обставин, що 
мають значення для кримінального прова-
дження [6]. Більше того, в ст. 93 зазначеного 
нормативно-правового акта вказується, що 
збирання доказів здійснюється сторонами 
кримінального провадження, потерпілим, 
представником юридичної особи, щодо якої 
здійснюється провадження, у порядку, пе-
редбаченому цим Кодексом. При цьому сто-
рона обвинувачення здійснює збирання до-
казів шляхом проведення слідчих (розшуко-
вих) дій та негласних слідчих (розшукових) 
дій, витребування та отримання від органів 
державної влади, органів місцевого само-
врядування, підприємств, установ та органі-
зацій, службових та фізичних осіб речей, до-
кументів, відомостей, висновків експертів, 
висновків ревізій та актів перевірок, прове-
дення інших процесуальних дій, передбаче-
них КПК України, а сторона захисту, потер-
пілий, представник юридичної особи, щодо 
якої здійснюється провадження, – шляхом 
витребування та отримання від органів дер-
жавної влади, органів місцевого самовряду-
вання, підприємств, установ, організацій, 
службових та фізичних осіб речей, копій 
документів, відомостей, висновків експер-
тів, висновків ревізій, актів перевірок; ініці-
ювання проведення слідчих (розшукових) 
дій, негласних слідчих (розшукових) дій та 
інших процесуальних дій, а також шляхом 
здійснення інших дій, які здатні забезпе-
чити подання суду належних і допустимих 
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доказів [6]. Тобто сторона обвинувачення з 
метою доказування з урахуванням конкрет-
них обставин кримінального провадження 
використовує такий засіб збирання дока-
зів, як проведення слідчих (розшукових), у 
тому числі негласних, дій. Що ж стосується 
сторони захисту, потерпілого, представника 
юридичної особи, щодо якої здійснюється 
провадження, то вони не є суб’єктами про-
ведення слідчих (розшукових) дій. Проте 
вони вправі ініціювати їх проведення шля-
хом подання слідчому, прокурору відповід-
них клопотань, які розглядаються в поряд-
ку, передбаченому ст. 220 КПК України [6].

На думку Д.Б. Сергєєвої та О.С. Ста-
ренького, законодавче визнання слідчих 
(розшукових) дій є недосконалим і таким, 
що не повною мірою відповідає сутності слід-
чих (розшукових) дій як засобам отримання 
доказів у кримінальних провадженнях [7, 
с. 82]. З наведеним твердженням погоджу-
ємося, оскільки дійсно запропонована зако-
нодавцем дефініція не відображає ані роз-
шукового характеру таких дій, ані суб’єктів 
і процедури їх проведення. У зв’язку з цим 
вбачається за необхідне ретельно проаналі-
зувати наукові підходи до визначення осно-
вних ознак і поняття слідчих (розшукових) 
дій у фаховій літературі й на їх основі запро-
понувати більш деталізоване трактування 
терміну «слідча (розшукова) дія».

У кримінальній процесуальній право-
вій науці сформувалося два підходи до ви-
значення поняття слідчих (розшукових) дій 
(слідчих дій за Кримінально-процесуальним 
кодексом України від 1960 року) – у широ-
кому та вузькому розуміннях. Представники 
першого підходу відносять до таких дій будь-
які процесуальні дії слідчого, як спосіб здій-
снення норм кримінального процесуального 
законодавства [8, с. 58; 5, с. 70; 7, с. 82–83], 
а другого – визначають слідчі (розшукові) 
дії як самостійний елемент регламентованої 
кримінальним процесуальним законом ді-
яльності слідчого з отримання, досліджен-
ня й оцінки доказів [9, с. 234]; передбачені 
процесуальним кодексом заходи, які засто-
совуються компетентними особами для зби-
рання, дослідження, оцінки та використання 
доказів (інформації) під час конкретного кри-
мінального провадження [10, с. 482]. 

І.І. Цилюрик, досліджуючи гарантії 
прав, свобод та законних інтересів учас-
ників кримінального провадження під час 
проведення слідчих (розшукових) дій, сфор-
мулювала авторське визначення поняття 
«слідчі (розшукові) дії» у вузькому розумінні, 
а саме – це передбачена КПК України про-
цесуальна діяльність, яка є основним спосо-
бом збирання доказів у кримінальному про-
вадженні, здійснювана уповноваженими на 
те законом службовими особами і безпосе-
редньо спрямована на виявлення, отриман-
ня, закріплення і перевірку (оцінку) відо-
мостей, що відносяться до справи. Характе-
ризуються слідчі (розшукові) дії сукупністю 
пошукових, пізнавальних і посвідчувальних 
процесуальних процедур, визначеним ко-
лом учасників, детальною регламентацією 
всього порядку їх проведення, оформлен-
ня, а також забезпеченістю опосередком 
легітимного процесуального примусу [11, 
с. 5]. Також досить розгорнуте визначен-
ня слідчих (розшукових) дій запропонував 
В.В. Вапнярчук, а саме – це регламентовані 
кримінальним процесуальним законом дії, 
спрямовані на формування або дослідження 
доказової основи правової позиції певного 
суб’єкта доказування, які суттєво зачіпають 
права і законні інтереси людини, здійсню-
ються компетентною посадовою особою і 
пов’язані з можливістю застосування захо-
дів державного процесуального примусу у 
забезпеченні їх проведення або безпосеред-
ньо під час проведення [12, с. 74].

Проте, на превеликий жаль, єдиного 
підходу до використання термінології для 
визначення поняття слідчих (розшукових) 
дій немає. Тому для правильного визна-
чення поняття слідчих (розшукових) дій як 
засобів отримання доказів у кримінальних 
провадженнях Д.Б. Сергєєва й О.С. Ста-
ренький пропонують визначити їх сутніс-
ні ознаки. Зокрема, такими, на їх думку, є: 
вони є заходами, тобто діями або засобами 
для досягнення чогось, що мають актив-
ний діяльнісний характер; передбачені та 
регламентовані нормами КПК України; є 
частиною процесуальних дій, що мають по-
шуково-пізнавальний та посвідчувальний 
характер; можуть здійснюватися лише упо-
вноваженими суб’єктами [7, с. 84–85]. При 
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цьому під слідчими (розшуковими) діями 
вчені пропонують розуміти заходи, що скла-
даються з сукупності пошуково-пізнаваль-
них, розшукових та посвідчувальних при-
йомів, проводяться спеціально уповноваже-
ним кримінальним процесуальним законом 
суб’єктом у визначеному для кожного з них 
порядку з метою виявлення й закріплення 
фактичних даних і відомостей про їх джере-
ла для отримання доказів у кримінальних 
провадженнях [7, с. 87].

А.Я. Дубинський серед ознак слідчих 
(розшукових) дій пропонує виокремлюва-
ти те, що вони здійснюються відповідно до 
визначених процедурних вимог [13, с. 215]. 
Визначаючи поняття слідчих (розшукових) 
дій, окремі з учених також акцентують ува-
гу на таких її рисах, як забезпечення дер-
жавним примусом і поєднання прийомів і 
операцій задля досягнення єдиної цілі – ви-
явлення, фіксації та перевірки фактичних 
даних, які мають значення доказів у кри-
мінальному провадженні [14, с. 106]; комп-
лексний характер пізнавальних і засвід-
чувальних операцій, що відповідають осо-
бливостям певних слідів і пристосовані для 
ефективного відшукання, сприйняття та 
закріплення доказової інформації, що в них 
міститься [15, с. 23–24]. С.М. Стахівський  
як важливу ознаку слідчої (розшукової) дії вио-
кремлює силу процесуального примусу [16, с. 7]. 
М.А. Погорецький також відзначає, що однією з 
відмінних ознак слідчої (розшукової) дії є те, 
що їх здійснюють особи, які наділені влад-
ними повноваженнями примусового харак-
теру [17, с. 392–393].

В.В. Вапнярчук зазначає, що в юридич-
ній літературі виділяють низку особливос-
тей слідчих (розшукових) дій, які дозволя-
ють відмежувати їх від інших дій. Зокрема, 
серед них найбільш уживаними є регла-
ментований кримінальним процесуальним 
законом порядок проведення; пізнавальна 
спрямованість; забезпечення державним 
примусом; суттєве зачіпання прав і закон-
них інтересів людини, у зв’язку з чим дея-
кі зі слідчих (розшукових) дій можуть бути 
проведені тільки на підставі рішення слід-
чого судді або прокурора [12, с. 73–74].

З вищенаведеного помітно, що ознаки, 
які притаманні слідчим (розшуковим) діям, 

визначають їх сутність і значення в кримі-
нальному провадженні. На нашу думку, 
основною рисою слідчих (розшукових) дій є 
те, що вони чітко регламентовані нормами 
кримінального процесуального законодав-
ства, а значить, є процесуальними діями з 
визначеними законодавством підставами та 
порядком проведення. Однак варто зазна-
чити, що вказані категорії – «слідча (розшу-
кова) дія» та «процесуальна дія» – хоча й є 
взаємопов’язаними, але жодним чином не 
є тотожними, взаємозамінними поняттями. 
Процесуальні дії за своїм змістом є досить 
широким поняттям, яке включає в себе й 
слідчі (розшукові) дії. Тобто вони співвідно-
сяться як загальне й окреме. Це означає, що 
слідча (розшукова) дія є різновидом проце-
суальних дій, а значить, їй притаманна така 
їх риса, як чітка регламентованість норма-
ми кримінального процесуального законо-
давства підстав, порядку та уповноважених 
суб’єктів їх проведення. Зокрема, фактично 
підставою для проведення слідчих (розшу-
кових) дій визнаються конкретні обставини, 
що зумовлюють необхідність проведення 
відповідної слідчої (розшукової) дії, а право-
вою підставою – наявність в уповноваженої 
особи повноважень на проведення слідчих 
(розшукових) дій у межах відповідного кри-
мінального провадження та дотримання 
визначеного законом порядку прийняття 
рішення на проведення конкретної слід-
чої (розшукової) дії [2, с. 98]. Щодо порядку 
проведення слідчих (розшукових) дій, то за-
конодавець його визначив залежно від кон-
кретного різновиду такої дії.

Ще однією невід’ємною рисою, яка ха-
рактеризує слідчі (розшукові) дії як складо-
ву досудового розслідування та визначає їх 
правову природу, є їх призначення. Остан-
нє частково визначив законодавець, указав-
ши мету проведення слідчих (розшукових) 
дій у ч. 1 ст. 223 КПК України. Мета прове-
дення слідчої (розшукової) дії визначається 
її спрямованістю на отримання (збирання) 
доказів або перевірку вже отриманих до-
казів у конкретному кримінальному про-
вадженні [4, с. 161]. Разом з тим, як указує 
В.П. Сердюк, кожна зі слідчих дій є розшу-
ковою, тому всі вони спрямовані на пошук 
доказу: деякі з них їх прямо закріплюють, а 
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інші мають це своїм завданням, але викону-
ються вони офіційно і лише у рамках єдино-
го закону – КПК України [18, с. 258]. Тому, 
на його думку, термін «слідча (розшукова) 
дія» в повній мірі передає її сутність і функ-
ціональне призначення. Тобто ототожнен-
ня законодавцем понять слідчих і розшуко-
вих дій слідчого свідчить про те, що слідчим 
діям притаманний активний пошуковий ха-
рактер [19, с. 280].

Щодо значення слідчих (розшукових) 
дій у досудовому розслідуванні також вда-
лим убачається твердження А.П. Лазарєва. 
На його думку, слідчі (розшукові) дії є од-
ним із основних інструментів зі встановлен-
ня обставин, які підлягають доказуванню 
у кримінальному провадженні. Це вира-
жається в тому, що на підставі проведення 
названих дій слідчий повинен визначити 
межі предмета доказування з урахуванням 
норм матеріального права, встановити факт 
кримінального правопорушення, фактич-
ні дані, відомості про факти та процесуаль-
но закріплені докази, що вказують на вину 
підозрюваного. Він повинен встановити 
обставини кримінального правопорушен-
ня, ступінь тяжкості його вчинення та/або 
підстави для звільнення від кримінальної 
відповідальності [20, с. 10]. Більше того, як 
зазначає науковець, кожна слідча (розшуко-
ва) дія містить у собі комплекс пізнавальних 
моментів, що забезпечується встановленням 
певних слідів та істини [21, с. 118].

Висновки
Отже, слідча (розшукова) дія є право-

вою категорією, яка виступає  як основний 
інструмент доказування в кримінальному 
провадженні на стадії досудового розслі-
дування. Їй притаманна ціла низка ознак, 
які визначають її правову природу. Зокре-
ма, основними рисами слідчої (розшукової) 
дії як складової досудового розслідування, 
основними з яких є чітка регламентація 
підстав, порядку та уповноважених її про-
водити суб’єктів нормами кримінального 
процесуального законодавства; спрямова-
ність на пошук, отримання та перевірку 
доказів і відомостей про них. Під слідчою 
(розшуковою) дією пропонуємо розуміти су-
купність пізнавальних і пошукових дій, що 

здійснюються уповноваженими суб’єктами 
на підставах та в порядку, визначених кри-
мінальним процесуальним законом, з метою 
формування доказової бази.
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SUMMARY 
The article describes the scientific and regulatory 

sources governing the implementation of pre-
trial investigation in general and investigative 
(investigative) actions in particular. It was found 
that investigative (search) actions are the main 
means of proof, a tool of cognitive activity in the 
investigation of criminal offenses. It is established 
that the legislative definition of investigative 
(investigative) action is imperfect and does not fully 
reflect its essence as a means of obtaining evidence 
during the pre-trial investigation. Scientific 
approaches to the definition of the main features 
and concepts of investigative (investigative) actions 
in the professional literature are analyzed and on 
their basis a more detailed interpretation of the term 
“investigative (investigative) action” is proposed. It is 
established that the main features of the investigative 
(search) action are a clear regulation of the grounds, 
procedure and its authorized subjects by the rules of 
criminal procedure legislation; focus on finding, 
obtaining and verifying evidence and information 
about them. Investigative (search) action is defined 
as a set of cognitive and search actions carried out 
by authorized subjects on the grounds and in the 
manner prescribed by the criminal procedure law, in 
order to form the evidence base.

Key words: investigative (investigative) action, 
covert investigative (investigative) action, pre-
trial investigation, criminal proceedings, criminal 
procedural legislation.
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