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Водночас	 застосування	 найбільш	 ефективних	 прийомів	 та	 методів	 під	 час	 проведення	
допитів	 учасників	 організованих	 злочинних	 груп	 та	 злочинних	 організацій	 є	 передумовою	
удосконалення	та	осучаснення	окремих	методик	розслідування	злочинів	в	цілому,	оскільки	
боротьба	з	організованою	злочинністю	є	однією	з	найбільш	актуальних	проблем	сучасного	
суспільства.	
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Пріоритетним	напрямком	кримінальної	політики	української	держави	є	вдосконалення	
кримінального	 процесуального	 законодавства,	 яке	 б	 створювало	 умови	 для	 ефективної	
діяльності	 правоохоронних	 органів	 у	 боротьбі	 зі	 злочинністю.	 Кримінальне	 процесуальне	
законодавство,	 як	 і	 усі	 інші	 галузі	 права,	 на	 сьогоднішній	 день,	 зазнає	 чимало	 змін,	 не	
зважаючи	 на	 які,	 все	 ж	 залишається	 коло	 важливих	 не	 вирішених	 питань	 кримінального	
судочинства.	 Одним	 з	 важливих	 питань	 є	 проблема	 перевірки	 відомостей	 про	 кримінальні	
правопорушення	безпосередньо	на	початку	досудового	розслідування.	

За	 радянських	 часів	 та	 в	 сучасних	 умовах	 питанням	 перевірки	 відомостей	 про	
кримінальні	 правопорушення	 на	 початку	 досудового	 розслідування	 приділили	 увагу	 на	
рівні	 наукових	 праць	 С.	 А.	Альперт,	 Ю.	 П.	Аленін,	 О.	 В.	Баганець,	 В.	 П.	Бахін,	 О.	 В.	Баулін,	
В.	Д.	Берназ,	В.	В.	Вапнярчук,	В.	П.	Бож’єв,	Ю.	М.	Грошевий,	В.	І.	Галаган	та	ін.	

Важливе	 місце	 у	 структурі	 початку	 досудового	 розслідування	 займає	 система	
першочергових	заходів	і	невідкладних	слідчих	дій,	спрямованих	на	перевірку	відомостей	про	
кримінальні	правопорушення.	Відтак,	чіткого	визначення	поняття	«першочергових	заходів»	
в	 жодному	 з	 нормативно	 –	 правових	 актів,	 які	 регламентують	 порядок	 проведення	
досудового	 розслідування	 немає.	 Відповідно,	 постає	 ще	 одне	 важливе	 питання,	 з	 приводу	
тлумачення	понять,	які	зустрічаються	в	кримінальному	процесі,	як	щось	загальновживане,	а	
не	те,	що	трактується	кожним	слідчим,	прокурором,	слідчим	суддею	на	власний	розсуд.	

Проблема	 перевірки	 відомостей	 про	 кримінальні	 правопорушення	 на	 початку	
досудового	 розслідування	 має	 історичне	 минуле,	 що	 безперечно	 має	 враховуватися	 нами	
при	 формулюванні	 пропозицій	 щодо	 вдосконалення	 чинного	 законодавства	 за	
результатами	 підготовки	 дисертації.	 Як	 з	 цього	 приводу	 доречно	 відзначив	 дослідник	
В.	С.	Кульчицький,	 «науковий	 підхід	 як	 до	 реформування	 кримінального	 судочинства	 в	
цілому,	 так	 і	 до	 визначення	 шляхів	 удосконалення	 інституту	 початку	 досудового	
розслідування	 передбачає	 звернення	 до	 історичного	 минулого,	 що	 дає	 змогу	 сформувати	
комплексне	 уявлення	 про	 багаторічні	 традиції	 правотворення,	 досягнення	 та	 цінності	
національного	законодавства,	а	також	об’єктивно	оцінити	його	недоліки»	[1,	с.	7].	
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Аналізуючи	історичний	аспект	перевірки	відомостей	про	кримінальні	правопорушення	
на	 початку	 досудового	 розслідування,	 одним	 з	 основних	 джерел	 кримінального	
процесуального	права	слід	визнати	Статут	кримінального	судочинства	1864	року	(СКС	1864	р.),	
який	був	прийнятий	в	межах	судової	реформи	1864	року.	У	цьому	документі	чи	не	вперше	
було	викладено	основні	положення	кримінального	судочинства,	які	мали	суттєвий	вплив	на	
подальший	розвиток	процесуального	законодавства.	На	думку	професора	В.М.	Тертишника,	
у	цьому	досить	таки	змістовному	законодавчому	акті	були	реалізовані	фундаментальні	ідеї,	
які	роблять	його	найпрогресивнішим	процесуальним	законом	того	часу,	а	нерідко	слугують	
джерелом	творчих	пошуків	вчених	сьогодення	[2,	с.	70].	

Так,	приводами	для	порушення	кримінальної	справи	за	СКС	1864	р.	відповідно	до	ст.	297	
були:	 «объявления	 и	 жалобы	 частных	 лиц;	 сообщение	 полиции,	 присутственных	 мест	 и	
должностных	лиц;	явка	с	повинной;	возбуждение	дела	прокурором	и	возбуждение	дела	по	
непосредственному	 усмотрению	 судебного	 следователя»	 [3].	 Початок	 досудового	
розслідування	 за	 Статутом	 кримінального	 судочинства	 полягав	 у	 первинному	 пошуку,	 що	
здійснювався	поліцією	з	метою	підтвердження	чуток	та	відомостей	про	злочин,	або	про	такі	
події,	 про	 які	 без	 перевірки	 неможливо	 визначити	 чи	 є	 вони	 злочином,	 що	 по	 суті	 було	
праобразом	попередньої	перевірки	заяв	і	повідомлень	про	злочин	[4,	с.	9].	

Окрім	 Статуту	 кримінального	 судочинства,	 в	 історії	 нашої	 держави	 є	 багато	 яскравих	
прикладів	нормативно	 –	правових	актів,	які	б	 варто	було	переглянути	навіть	сьогодні	при	
внесенні	 будь-яких	 змін	 до	 чинного	 КПК	 України.	 Але,	 на	 жаль,	 зазначені	 прогресивні	
положення	 як	 СКС	 1864	року,	 так	 і	 інших	 нормативно	 –	 правових	 актів,	 про	 перевірку	
відомостей	про	кримінальні	правопорушення,	окреслені	понад	століття	тому,	не	достатньо	
знайшли	свого	відображення	у	положеннях	чинних	нормативно-правових	актів.	Так,	згідно	з	
ч.	3	 ст.	214	 Кримінального	 процесуального	 кодексу	 України,	 для	 перевірки	 відомостей	 до	
внесення	 їх	до	ЄРДР,	дозволяється	у	невідкладних	випадках	проводити	тільки	огляд	місця	
події	 [5,	 ст.	214].	 Відомчі	 нормативні	 акти	 разом	 з	 оглядом	 місця	 події	 дозволяють	
проводити	 такі	 першочергові	 заходи:	 переслідування	 і	 затримання	 правопорушників;	
виявлення	 свідків	 та	 очевидців	 події,	 та	 їх	 опитування;	 проведення	 поквартирного	 чи	
подвірного	 обходу	 для	 збирання	 відомостей	 про	 подію;	 орієнтування	 особового	 складу	
органів	 та	 підрозділів	 поліції;	 використання	 можливостей	 баз	 (банків)	 даних	 єдиної	
інформаційної	 системи;	 інші	 передбачені	 законодавством	 заходи	 та	 дії,	 необхідні	 для	
встановлення	події	кримінального	правопорушення	та	особи,	яка	його	вчинила	[6,	п.	4,	розд.	2].	

Однак,	 зазначені	 положення	 нормативного	 акту	 не	 знайшли	 свого	 відображення	 у	
чинному	КПК.	

Як	 висновок,	 можна	 зазначити,	 що	 законодавчі	 органи	 нашої	 держави	 усвідомлюють	
наявність	 нагальної	 проблеми	 перевірки	 відомостей	 про	 кримінальні	 правопорушення	 на	
початку	 досудового	 розслідування,	 більше	 того,	 мають	 яскраві	 приклади	 з	 історії,	 які	
реально	 було	 б	 втілити	 в	 практичну	 діяльність	 правоохоронних	 органів,	 проте	 проблема	
залишається	ще	не	вирішеною.	
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