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ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ 

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 3 КПК України дізнання визначено як 

форма досудового розслідування, в якій здійснюється розсліду-

вання кримінальних проступків. Тобто, тим самим законодавець 

запровадив ще одну новелу, а саме інститут кримінальних про-

ступків. Але до сьогодні його так і не було введено в дію, з 

огляду на що нагальним питання є напрацювання й формування 

відповідних пропозицій та рекомендацій, спрямованих на удо-

сконалення чинного законодавства України з цього питання. 

Про значимість інституту кримінальних проступків свідчить і 

відведення його регулюванню цієї глави 25 «Особливості досу-

дового розслідування кримінальних проступків» КПК України. 

При цьому в зазначеній главі закріплено всього 5 статей, які 

безпосередньо стосуються питанням процесуального порядку 

розслідування та судового розгляду кримінальних проступків. 

На сьогодні проблемним питанням залишається відсутність 

законодавчого врегулювання поняття та переліку кримінальних 

проступків у законодавстві України про кримінальну відповіда-

льність. Як і будь-який процес, що відбувається під час рефор-

мування законодавства, запровадження інституту кримінального 
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проступку повинно відбуватися на підставі розроблення відпо-

відної науково обґрунтованої концепції. З цією метою необхід-

но: сформулювати єдине поняття «кримінальний проступок»; 

розробити засади інституту кримінальних проступків; визначити 

органи дізнання та закріпити їх права і обов’язки; напрацювати 

відповідні критерії класифікації проступків та ознаки відмежу-

вання від злочинів і адміністративних правопорушень. При ви-

значенні відповідних критерії розмежування слід ураховувати 

вид об’єкту правопорушення, суб’єкт правопорушення, а також 

брати до уваги завдану шкоду та можливість її відшкодування 

правопорушником або особами, які несуть за нього цивільну 

відповідальність. 

У контексті тематики зауважимо, що поглиблений аналіз 

положень чинного КПК України свідчить про те, що в ньому, на 

відміну від КПК України 1960 р., чітко не передбачений відпо-

відний перелік органів дізнання. З цього питання лише у ч. 3 

ст. 38 КПК України встановлено, що при досудовому розсліду-

ванні кримінальних проступків у встановлених законом випад-

ках повноваження слідчого органу досудового розслідування 

можуть здійснюватися співробітниками інших підрозділів орга-

нів Національної поліції, органів безпеки, органів, що здійсню-

ють контроль за додержанням податкового законодавства.  

Віднесення частини адміністративних правопорушень до 

категорії кримінальних проступків спричинить певну «кримі-

налізацію» лише за формою чи назвою, але не за змістом, оскі-

льки засудження в справах про кримінальні проступки не впли-

ватиме на реалізацію в майбутньому цією особою своїх прав (на 

проходження державної служби тощо) через: відсутність суди-

мості; незакінчений кримінальний проступок не тягнутиме кри-

мінальної відповідальності; замість короткочасного позбавлення 

волі (адміністративного арешту) будуть застосовуватись гро-

мадські роботи; до особи, яка вчинила кримінальний проступок, 

не застосовуватиметься запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою. Але до цього питання слід підійти з особливою увагою 

та обережністю, щоб навпаки не спричинити зворотній процес – 

криміналізацію. І хоча за задумом законотворців особи, які вчи-

нили кримінальні проступки, не будуть вважатися такими, що 
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мають судимість, але все ж таки вони піддаватимуться суду й 

інформацію про це відображатиметься у відповідних статистич-

них звітах.  

Вважаємо, що все ж таки доцільно прийняти окремий закон 

України «Про кримінальні проступки» або Кодекс України про 

кримінальні проступки. Пояснюється це тим, що врегулювання 

інституту кримінальних проступків охоплює дію як матеріаль-

ного, так і кримінального процесуального права. Тому його уно-

рмування окремо в КК України і КПК України в подальшому 

лише ускладнить практику ефективного розслідування криміна-

льних проступків. 

Таким чином, підводячи підсумок слід констатувати, що за-

провадження інституту кримінальних проступків повинно здій-

снюватися з особливою застереженням, щоб необґрунтоване й 

некомпетентне їх розмежування не призвело до збільшення 

криміналізації кримінальних проступків. Саме тому під час до-

опрацювання існуючих на сьогодні законопроектів із цього пи-

тання повинно відбуватися з урахуванням сучасних досягнень 

науки кримінального процесу, кримінального та адміністратив-

ного права.  
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Розвиток суспільства та ринкових економічних відносин 

обумовив необхідність забезпечення в Україні захисту прав ін-

телектуальної власності. Це є одним з найголовніших показни-

ків цивілізованості правової системи будь-якої держави, розвит-

ку її науки, техніки і культури.  

Аналіз законодавства, літературних джерел та матеріалів 

кримінальних проваджень показує, що при проведенні досудо-


