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засідань за допомогою відеоконференцзв’язку є тільки на початковому 

етапі апробації, а питання проведення судових засідань онлайн залиша-

ються актуальними. У ході пристосування до нових викликів доцільно ви-

користати досвід інших країн, які звертаються  до сучасних інновацій, що 

дають можливість учасникам процесу право на участь у судовому прова-

дженні у віддаленому режимі. Цей досвід, на думку багатьох фахівців, доці-

льно зберегти і продовжити і посткарантинному періоді. 
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БАЛАНС НАВАНТАЖЕННЯ, ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ  

ТА РОЗУМНИХ СТРОКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

Аналіз наукових джерел, практики та особисте спілкування з праців-

никами територіальних органів поліції (органів досудового розслідування) 

показує, що домірність (розумний розрахунок, пропорційність) наванта-

ження має вагоме значення для якості виконання поставлених завдань, а 

відтак і ефективності функціонування системи кримінального прова-

дження. Втім проблема перевантаження стосується не тільки структурних 

підрозділів цього відомства. Ця «хвороба» уразила і органи прокуратури та 
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судів і породжує негативні наслідки для реалізації справедливого криміна-

льного правосуддя. 

В умовах дії КПК 2012 р. середньостатистичне навантаження на од-

ного слідчого сягнуло кількох сотень проваджень одночасно. Півтора деся-

тка у постійній роботі, а переважна більшість таких матеріалів непорушно 

лежить в металевій шафі, але в будь-який момент вони як «дамоклів меч» 

можуть стати приводом для звинувачень щодо неякісної роботи конкретної 

службової особи. Крім того, новий КПК України ввів у дію, як зазначає О. Ли-

твинчук, «всеосяжний судовий контроль», який перетворив процес розслі-

дування на «неповоротку черепаху», а слідчого – на «кур’єра» [1, с. 84]. Для 

об’єктивності  зауважимо, що не всі поділяють таку категоричну позицію. О. 

Кучинська, як і багато інших правників, вважає значне розширення судо-

вого контролю одним із найбільш демократичних аспектів нового КПК [2, с. 

71]. 

Реформа дізнання дозволила частково усунути проблему, знизити на-

вантаження на слідчого та заощадити ресурси для протидії злочинам. Зага-

лом слідчих стало на 2 тис. менше, але з урахуванням того, що 50 % кримі-

нальних правопорушень складають злочини, то навантаження також змен-

шилося вдвічі і в середньому станом на 2021 р. складає 160 кримінальних 

проваджень одночасно. При цьому навантаження на одного дізнавача в се-

редньому складає від 90 до 180 кримінальних проваджень [3, с. 30−31]. До-

датково, варто підтвердити висновки Є. Крапивіна, що якщо для дізнавача 

підрозділу дізнання така діяльність є основною роботою та займає весь 

його робочий час, то уповноважені спеціальними наказами на дізнання 

особи не звільняються від виконання своїх прямих посадових обов’язків за 

місцем служби. Це однозначно зменшує їх ефективність порівняно з штат-

ними дізнавачами. Ба більше, такі уповноважені особи не отримують жод-

ної додаткової оплати (надбавок до грошового забезпечення) за виконання 

функцій дізнавача [3, с. 18]. В масштабах цілої інституційної інфраструктури 

кримінального провадження у довгостроковій перспективі такий стан ре-

чей негативно впливатиме на якість виконання завдань, визначених ст. 2 

КПК.  

Не зважаючи на певні кроки у правильному напрямку, середнє наван-

таження досі залишається понад 150 кримінальних проваджень, що навряд 

чи можна вважати оптимальним з точки зору якості досудового розсліду-

вання, адже таку кількість матеріалів просто «неможливо утримати в голові 

жодному слідчому» [3, с. 35]. В. Дрозд справедливо вказує, що значна заван-

таженість слідчих приводить до «автоматичності» проведення слідчої 
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розшукової дії, неврахування усіх особливостей окремого злочину, шаблон-

ності процесуальних дій [4, с. 128]. І це в тих умовах, коли діяльність захис-

ників, як правило, націлена на виявлення недоліків у проведеному розслі-

дуванні, на доведення перед судом недостатності доказів для визнання ви-

нуватості підзахисного, на заперечення кваліфікації діяння, на корегування 

показань підозрюваного й обвинуваченого всупереч установленій сукупно-

сті доказів тощо [1, с. 83−84]. Крім того, така ситуація сприяє «вимиванню» 

якісного персоналу, відтоку інтелектуального ресурсу з державних інститу-

цій, адже в такому режимі не всі погоджуються працювати. Безперечно, це 

не може не позначатися на якості та ефективності кримінального прова-

дження.  

Разом з тим, В. Дрозд не погоджується із пропозицією, яка лунає в ака-

демічних колах, щодо обмеження у ЄРДР певної фіксованої кількості кримі-

нальних проваджень у розрахунку на одного слідчого. Реалізація такого за-

вдання, з одного боку, технічно складна, а іншого − потребує додаткового 

залучення значних кадрових ресурсів [4, с. 128]. А власне тут можливі тільки 

два варіанти суттєвої зміни ситуації: або повертатися до старої практики та 

вносити зміни до кримінального процесуального закону, аби додатково 

унормувати порядок зупинення/закриття кримінальних проваджень, або 

розширювати штат персоналу уповноважених органів.  

Цілком очевидно, що проблема значного навантаження на органи до-

судового розслідування має системний характер та впливає і на органи про-

куратури, зоною відповідальності яких є процесуальне керівництво досудо-

вим розслідуванням. М. Погорецький та М. Старенький висловлюють скеп-

тицизм щодо якості виконання цих завдань, адже процесуальні керівники 

аналогічно «мають надмірну завантаженість (200‒400 та більше криміна-

льних проваджень), що не дозволяє навіть висококваліфікованим, праце-

любним і працездатним прокурорам добросовісно й чесно реалізовувати 

свої повноваження» [5, с. 43].  

Невтішна ситуація спостерігається і в роботі слідчих суддів. За даними 

моніторингу ролі слідчого судді у кримінальному провадженні, проведе-

ного у 2019 р., слідчі судді також скаржаться  на значний обсяг наванта-

ження, що створює загрозу для неупередженості прийняття процесуальних 

рішень. Наведемо цитату одного з представників цієї фокус-групи: «… слід-

чий суддя перестає відчувати себе тією особою, що здійснює судовий конт-

роль. Він відчуває себе як робот-автомат, коли приносять 200 клопотань на 

день, підписувати не встигає, а не те, щоб читати… можна піти шляхом най-

легшого супротиву: хто там більше виступав, то йому все задовольнити, 
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щоб не виступав» [6, с. 85]. Разом з тим авторами дослідження вказується, 

що розробники КПК і не передбачали, що слідчий суддя має все перевіряти 

та встановлювати. Його ключовим завданням є запобігати грубим явним 

порушенням прав людини під час досудового розслідування  [6, с. 85]. 

Тісними є корелятивні зв’язки між навантаженням та тривалістю ви-

конання певних дій.  

Як зазначає І. Канюка, важливим є не просте математичне зменшення 

витрат, а їх раціоналізація з метою підвищення ефективності криміналь-

ного провадження та позитивного впливу на його швидкість, адже не буде 

ефективним те судочинство, яке хоча й забезпечує значний відсоток розк-

риття злочинів, але робить це з грубими порушеннями розумних процесуа-

льних строків [7, с. 8].  

Отже, чинник завантаженості не повинен ставати причиною пору-

шення розумних строків, а прискорення процесуальних дій не повинно 

мати наслідком зниження якості досудового розслідування чи судового ро-

згляду, оскільки і в першому, і в другому випадку нівелюється мета кримі-

нального провадження, яку конструюють матеріальна (об’єктивна) та про-

цесуальна (процедурна) справедливість.  

Наявність достатньої кількості працівників судових та правоохорон-

них органів для швидкого вирішення справ із дотриманням процесуальних 

строків О. Кучинська називає однією з основних соціально-економічних га-

рантій забезпечення прав учасників кримінального провадження, водночас 

даючи вкрай критичну оцінку стану такого забезпечення [2, с. 6].  

Серед причин затягування судового провадження, що виявляється, 

наприклад, у нерегулярних призначеннях судових засідань або призна-

чення засідань із значними інтервалами, затягування передачі справ від од-

ного суду до іншого, несвоєчасне проведення судових експертиз і т.д., Л. Ло-

бойко називає значне навантаження на суди, недостатнє фінансування су-

дових органів, відсутність достатньої кількості суддів та допоміжного пер-

соналу. Водночас, на думку ЄСПЛ, ці причини не є підставою для визнання 

процесуальних строків розумними, оскільки держави-учасниці РЄ зо-

бов’язані «організовувати свою правову систему таким чином, щоб забезпе-

чити додержання вимог п. 1 ст. 6 разом із вимогами судового розгляду впро-

довж розумного строку» («Guincho v. Portugal») [8, с. 80].  

Схожу проблему затягування судових проваджень через надмірність 

навантаження на суддів озвучує І. Канюка. Додатковим факторами, пов’яза-

ними з великим навантаженням і неукомплектованістю судів, дослідниця 

слушно називає тривалу непрацездатність, відрядження, відставку, 
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переведення до іншого суду, закінчення строку повноважень суддів тощо [9, 

с. 243−244]. Передача матеріалів від одного судді до відання інших суддів 

позначається на тривалості всього процесу. Такий звичний стан дефіциту 

кадрів або проблем з їх повноцінним виконанням службових обов’язків смі-

ливо можна екстраполювати на всю інституційну інфраструктуру криміна-

льного провадження. Відтак на тлі загострення таких проблем завдання 

швидкого і одночасно якісного кримінального провадження радше схоже 

на утопію, ніж рутинну практику.  
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