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Постановка проблеми. В Україні станом на сьогодні залишаються невирішеними проблеми оптимізації робочого 
часу слідчого (дізнавача); прокурора як процесуального керівника; слідчого судді під час досудового розслідування у 
кримінальному процесі, значну частину якого займає документообіг. Під час досудового розслідування неповно ви-
користовуються можливості та функціональність електронних систем чи баз даних, що пов’язано з недостатнім 
впровадженням у кримінально-процесуальне законодавство норм з електронного діловодства, зокрема документоо-
бігу. Метою роботи є вдосконалення електронного документообігу під час досудового розслідування в Україні, як 
складової кримінально-процесуальної форми. Використані такі методи: порівняльно-правовий – для співставлення 
електронних форм документообігу в Україні та за кордоном; формально-юридичний – для визначення нормативних 
положень, що закріплюють основи ведення електронного документообігу в Україні; методи логічний та системного 
аналізу – для напрацювання пропозиції щодо вдосконалення електронного документообігу в Україні. Результати. 
Запропоновано зміни у нормативні положення Кримінального процесуального кодексу України, які викладені у поп-
равках до статей 36, 40, 40-1 кодексу, що регламентують повноваження слідчого, дізнавача, прокурора в частині за-
кріплення порядку подання клопотання про застосування заходів забезпечення, або проведення слідчих (розшуко-
вих), негласних слідчих розшукових дій. Пропонується доповнити положеннями, які сприятимуть поширенню 
електронного документообігу під час досудового розслідування, статті 99, 110 вказаного вище кодексу, а також п.3 
Положення про Єдиного реєстру досудових розслідувань порядок його формування та ведення. Висновки. Врахо-
вуючи збільшення документообігу у кримінальному процесі України з 2012 року між слідчим (дізнавачем), прокуро-
ром, як процесуальним керівником та слідчим суддею, оптимізація такої діяльності є необхідною, в тому числі за до-
помогою електронного документообігу як новітньої кримінально-процесуальної форми.  

Ключові слова: процесуальна форма; досудове розслідування; документообіг; електронні системи; 
електронний документ 

*** 
Problem statement. Currently, the problems of optimizing the working hours of the investigator (inquiry officer); the 
prosecutor as a supervisor of pre-trial proceedings; investigating judge during the pre-trial investigation in criminal 
proceedings, a significant part of which is document flow, remain unresolved in Ukraine. During the pre-trial investigation, 
the potentials and functionality of electronic systems or databases are not fully applied due to insufficient incorporation of 
provisions on electronic proceedings, including electronic document flow, into the criminal procedure legislation. The 
purpose of the work is to improve electronic document flow during the pre-trial investigation in Ukraine as an element of the 
criminal procedural form. The methods applied are comparative legal – to compare and contrast electronic forms of the 
document flow in Ukraine and abroad; technical legal – to define legal provisions establishing the bases for electronic 
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document flow in Ukraine; logic method and the method of system analysis – to develop proposals for the improvement of 
electronic document flow in Ukraine. Results. It is proposed to change the provisions of the Criminal Procedure Code of 
Ukraine, revealed in amendments to Articles 36, 40, 40-1 of the Code, regulating the powers of the investigator, inquiry 
officer, prosecutor in terms of establishing the procedure for filing a motion on security measures, or investigative (search), 
covert investigative (search) actions. In addition, it is proposed to supplement Articles 99, 110 of the above Code, as well as 
paragraph 3 of the Regulations on the Unified Register of Pre-Trial Investigations, with provisions that will facilitate the 
initiation of electronic document flow during the pre-trial investigation. Conclusions. Considering the increase in document 
flow between the investigator (inquiry officer), prosecutor as supervisor of pre-trial proceedings and investigating judge in the 
criminal proceedings of Ukraine since 2012, the optimization of such activities is required, including through electronic 
document flow as the latest criminal procedural form.  

Key words: procedural form; pre-trial investigation; document flow; electronic systems; electronic document 
 

Постановка проблеми 

В Україні під час досудового розслідування 
недостатнім чином використовують усі можли-
вості кримінально-процесуальної форми, яка у 
сучасному світі все більш вдосконалюється, 
враховуючи розвиток науково-технічної складо-
вої, зокрема у сфері застосування електронних 
носіїв інформації, електронного документообігу 
та електронних баз даних.  

Певні обґрунтування поняття кримінально-
процесуальної форми на основі логічного підґ-
рунтя існуючої бази кримінально-процесуаль-
ного законодавства надані С.М. Мельник, 
М.М. Михеєнко [1, с.6; 2, с.30]. Разом із тим, 
вчені не розглядають фактичну трансформацію 
кримінально-процесуальної форми у зв’язку з 
електронно-технічними можливостями сього-
дення, в тому числі, електронний документообіг. 
Також звертає увагу на форму ведення слідства 
Рафаель Хорхе Де Кастільйо Баріллі (Barilli, 
2018), який розглядає усну форму як методоло-
гічний центр процесу з початку слідства до апе-
ляційного провадження в суді [3, с.685]. 

Електронний документообіг повинен інтенси-
вно впроваджуватись у діяльність правоохорон-
них органів, враховуючи потреби практики у оп-
тимізації діяльності під час ведення досудового 
розслідування, натомість використання наявних 
можливостей електронно-технічних носіїв та 
систем в Україні застосовується у повільному 
темпі. Слід зауважити, що З.К. Аюпова, Д.У. Ку-
саинов, Ж.К. Мадалиева, Г.Н. Мусабаева та Г.Д. 
Рахимова, вивчаючи впровадження науково-
технічних засобів у Казахстані, досліджують пи-
тання процесуальної економії [4, с.663].  

Як звертають увагу С. Градмен та 
Дж.К. Мейстер (Gradmann and Meister, 2008), 
прагматичними перевагами цифрових докумен-
тів є простота доступу та розподіл, перегляду й 
пошуку інформації [5, c.140], що додатково підк-
реслює вигідні сторони електронної процесуа-
льної форми. Так, впровадження електронних 

форм діяльності має місце в зарубіжних країнах, 
наприклад, у Бразилії, як зазначають Р.Р.Ч. Ги-
марайнш і С. Рибейро (Guimarães and Ribeiro, 
2020), у системі управління діяльністю судової 
поліції (e-Pol) використовують запити поліції в 
електронній формі [6, с.159]. Враховуючи наве-
дене, зауважимо, що електронні документи та їх 
копії, що зберігаються або відтворені з офіцій-
них електронних баз даних, які стосуються до-
судового розслідування по кримінальному про-
вадженні (клопотання, постанови, ухвали, 
повідомлення), могли би сприйматись як нале-
жні та використовуватись під час аргументуван-
ня проведення тих чи інших процесуальних або 
слідчих (розшукових) дій перед слідчим суддею 
в кримінальному процесі України. Проте, сього-
дні зазначене чітко не прописано у законодав-
стві. У вказаному напрямку не один рік працює 
А.В. Столітній, який вбачає представництво до-
кументообігу в кримінальному процесі України у 
рамках "Електронного провадження", однак не 
достатньо висвітлює взаємодію між електрон-
ними системами [7, с.24].  

Слід також звернути увагу, що в Україні пе-
реважно електронні бази даних, що стосуються 
сфери кримінально-процесуальних відносин, 
використовуються для збору інформації, її ана-
лізу, формування статистичної звітності, однак 
немає ґрунтовної роботи стосовно розвитку фу-
нкції взаємодії електронних систем і документо-
обігу, що суттєво вплинуло би на якісні показни-
ки ефективності досудового розслідування 
загалом. Звідси, метою статті є вдосконалення 
електронного документообігу під час досудово-
го розслідування в Україні, як складової кримі-
нально-процесуальної форми. Її новизна поля-
гає у формуванні нормативно-правової основи 
використання копій документів, виготовлених 
слідчим (дізнавачем), прокурором, слідчим суд-
дею в електронній кримінально-процесуальній 
формі під час електронного документообігу на 
етапі досудового розслідування в Україні. За-
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вданням статті є аналіз поняття кримінально-
процесуальної форми та визначення напрямків 
її вдосконалення; окреслення стану застосуван-
ня електронного документообігу в Україні; на-
дання пропозицій стосовно впровадження елек-
тронного документообігу в кримінальному 
процесі України як оновленої кримінально-
процесуальної форми. 

Поняття кримінально-процесуальної форми 
та її застосування в електронному вигляді 

Оскільки поняття процесуальної форми не 
визначено у законодавстві України, його тракту-
вання набуло становлення у науковій літературі. 

Зокрема, за переконанням С.М. Мельника, 
процесуальною формою є визначена послідов-
ність стадій кримінального процесу, яка закріп-
лена кримінально-процесуальним правом; сис-
тема кримінально-процесуальних інститутів та 
правил, що регламентована законом; а також 
сукупність процесуальних вимог до учасників 
судочинства, з урахуванням найбільш доцільної 
процедури здійснення їх повноважень, способів 
та строків здійснення процесуальних дій, право-
вого режиму діяльності та забезпечення реалі-
зації прав усіх учасників процесу [1, с.6–7]. Не 
поділяючи думки автора щодо визначення про-
цесуальної форми як послідовності стадій кри-
мінального процесу, слід зауважити, що у ви-
значенні поняття зазначеної форми вчений 
звертає увагу на врахування найбільш доціль-
ної процедури здійснення повноважень учасни-
ків судочинства, однак недостатньо конкретизує 
форму, в якій повинна бути застосована така 
процедура. Тому видається, що кроком у на-
прямку розвитку кримінальної процесуальної 
форми, зокрема доцільної процедури здійснен-
ня повноважень учасниками кримінального про-
цесу, може стати електронний документообіг, 
який потребує подальшої уваги як наукового 
світу так і впровадження у практичну діяльність.  

Згідно М.М. Михеєнка, процесуальна форма, 
це ‒ порядок усієї кримінально-процесуальної 
діяльності органів досудового розслідування, 
прокуратури й суду, а також громадян та юри-
дичних осіб, що залучені до сфери цієї діяльно-
сті, в межах кримінально-процесуального зако-
ну; а також порядок вчинення й оформлення 
окремих процесуальних дій, прийняття, оформ-
лення та звернення до виконання процесуаль-
них рішень [2, с.30].  

Слід наголосити, що кримінально-проце-
суальна форма є не що інше, як порядок діяль-
ності суб’єктів кримінального процесу, який ви-

ражається в отриманні дозволів на проведення 
слідчих(розшукових) чи процесуальних, врахо-
вуючи вимоги діловодства в процесі формуван-
ня та виготовлення документів криміналь-ного 
провадження. Водночас, слід зауважити, що 
вченим не охоплено питання впливу розвитку 
електронно-технічного прогресу на кримінальну 
процесуальну форму в Україні. 

Окрім зазначеного, в рамках порівняльного 
методу дослідження слід звернути увагу, що, 
наприклад, у Бразилії, поряд із письмовою кри-
мінально-процесуальною формою розглядають 
можливість використання додаткового усного 
формату в рамках процесуальної форми. Так, 
Рафаель Хорхе Де Кастільйо Баріллі (Barilli, 
2018), зазначає, що письмова процесуальна 
форма не є ідеальною та достатньою, врахову-
ючи вплив багатьох факторів, які не підлягають 
офіційному фіксуванню, проте впливають на 
результат справи [3, с.669].  

В Україні процесуальна форма у криміналь-
ному процесі досліджується давно, однак, вра-
ховуючи можливості науково-технічного прогре-
су, треба зауважити, що її бачення набуло 
нового освітлення. Так, наприклад, у наукових 
колах досліджуються питання стосовно елект-
ронних доказів у кримінальному процесі, їх до-
пустимості та належності, тобто прийняття як 
кримінально процесуальної форми. Питання 
щодо визнання доказу як допустимого вирішує 
суд під час судового розгляду, який може розг-
лядати його як за власною ініціативою, так і за 
ініціативою сторін кримінального провадження, 
що проявляється у формі клопотання [8, с.153]. 
У Кримінальному процесуальному кодексі Укра-
їни (далі – КПК) введені окремі нормативні по-
ложення, що закріплюють засади оцінки елект-
ронного доказу на предмет допустимості у 
кримінальному провадженні тощо. Однак, в 
Україні недостатньо уваги приділено питанням 
електронної кримінально-процесуальної форми.  

Недарма з приводу застосування криміналь-
но-процесуальної форми у електронному ви-
гляді досліджуються різні як організаційні так і 
нормо-закріплюючі аспекти, зокрема, це наукові 
напрацювання стосовно електронного прова-
дження у кримінальному процесі А.В. Столітньо-
го. Науковець пропонує визначати електронне 
провадження як "режим кримінальної процесуа-
льної діяльності, заснований на композиційних 
алгоритмах автоматизованих кримінальних 
процесуальних процедур ЄРДР та інтегрованих 
із ним електронних інформаційних систем". За 
баченням вченого електронне провадження 
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"реалізується суб’єктами в електронному фор-
маті та фіксується в офіційному електронному 
процесуальному документі" [7, с.26–27]. Слід 
погодитись, що впроваджувати електронне про-
вадження з точки зору технічної організації най-
більш доцільно здійснювати на базі Єдиного 
реєстру досудових розслідувань. Однак, для 
функціонування електронного провадження 
треба детально закріпити у законодавстві заса-
ди визнання належною та допустимою таку еле-
ктронну кримінально-процесуальну форму, про 
що науковець не надає конкретних пропозицій. 

Розвиток і застосування електронного  
документообігу в Україні  

Загалом робота в Україні щодо впроваджен-
ня електронних документів та документообігу 
ведеться. Так, були прийняті Закони України 
"Про електронні документи та електронний до-
кументообіг" від 22.05.2003 р. [9] та "Про елект-
ронні довірчі послуги" від 05.10.2017 р. [10]; 
створений електронний кабінет у сфері оподат-
кування [11]; доступ до Єдиного державного ре-
єстру декларацій надається у вигляді електрон-
ного документа [12] та інше.  

При цьому, Концепція розвитку електронного 
урядування в Україні, схвалена розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 р. 
№ 649-р, визнає проблемою, що потребує 
розв’язання до 2020 року, розвиток електронно-
го урядування, та визначає його як одним із 
першочергових пріоритетів реформування сис-
теми державного управління. У Концепції також 
надано увагу розвитку електронної взаємодії та 
розвитку електронного документообігу. У на-
прямку розвитку електронної взаємодії перед-
бачено запровадження автоматизованого обмі-
ну даними між інформаційно-телекомуніка-
ційними системами органів влади. Звернено 
увагу, що це надасть змогу забезпечити підви-
щення ефективності роботи органів влади шля-
хом скорочення часу отримання необхідних да-
них, покращення якості та актуальності 
опрацьованих даних та інше [13]. 

Слід зазначити, що у рамках розширення за-
конодавцем розуміння критеріїв допустимості 
електронних документів у кримінальному про-
цесі, а також згідно поправок до ст.99 КПК у 
2017 році, дублікат документа, а також копія ін-
формації, що знаходиться у відповідних елект-
ронних або автоматизованих системах, та є ви-
готовлена слідчим або прокурором за участі 
спеціаліста, приймається судом як оригінал до-
кумента [14]. З цього можна зробити висновок, 

що коли допустимим є визнати копію інформа-
ції, що міститься у відповідних електронних сис-
темах як оригінал документа, то так само можна 
здійснити подачу документів для отримання до-
зволу суду у кримінальному провадження в 
електронній формі, що оптимізує діяльність 
учасників провадження та є особливо актуаль-
ним в умовах сьогодення, а саме перенаванта-
ження слідчих, слідчих суддів тощо. 

Аналогічно розвитку електронного урядуван-
ня, доцільним видається створення та впрова-
дження в практичну діяльність концепції розвит-
ку електронної взаємодії та електронного 
документообігу під час досудового розслідуван-
ня кримінального правопорушення.  

Поширення електронного документообігу 
у кримінальному процесі України 

Слід зазначити, що з 2012 року суттєво збі-
льшився документообіг, що пов’язано з процесу-
альним керівництвом у кримінальному прова-
дженні та повноваженнями слідчого судді у 
кримінальному процесі. Враховуючи наведене, 
треба звернути увагу на відносно новий інститут 
у кримінальному процесі України, а саме інститут 
кримінально-процесуального керівництва, який 
виник із введенням у дію в 2012 році КПК взамін 
попереднього, що містив у собі норми радянсько-
го законодавства та потребував змін, оскільки 
уже не міг відповідати вимогам сучасного суспі-
льства, яке пріоритетом вважає захист прав та 
свобод людини як найвищої цінності у держа-
ві [15]. Окрім наявного процесуаль-ного керівни-
цтва під час досудового розслідування значна 
частина дій слідчого чи прокурора потребують 
дозволу суду, а саме: рішення про обрання за-
ходів забезпечення, про проведення обшуку, про 
проведення слідчих (розшукових) дій у житлі 
особи (в частині випадків), про проведення май-
же усіх негласних слідчих (розшукових) дій. 

Так, згідно п.10, ч.2, ст.36 КПК прокурор, в 
межах процесуального керівництва, уповнова-
жений погодити чи відмовити у клопотанні слід-
чого (дізнавача) стосовно проведення слідчих 
або інших процесуальних дій. Також прокурор, 
як процесуальний керівник у кримінальному 
провадженні може самостійно подавати такі 
клопотання до слідчого судді [14]. 

Згідно п.5, ч.2, ст.40; п.4, ч.2, ст.401 КПК слід-
чий або дізнавач уповноважені подавати проку-
рору для погодження клопотання щодо застосу-
вання слідчих (розшукових) дій або заходів 
забезпечення у кримінальному провадженні, яке 
після погодження скеровується слідчому судді 
[14]. 
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Згідно п.18, ч.1, ст.3 КПК слідчий суддя здій-
снює судовий контроль щодо питань дотриман-
ня прав та свобод та інтересів осіб під час кри-
мінального провадження [14]. 

Увага, що викликана до питань електронного 
документообігу, зумовлена необхідністю в су-
часних умовах оптимізувати діяльність учасни-
ків досудового розслідування, зокрема слідчого, 
прокурора як процесуального керівника та слід-
чого судді [16, с.248], що також є процесуаль-
ною економією. З.К. Аюпова, Д.У. Кусаинов, 
Ж.К. Мадалиева, Г.Н. Мусабаева та Г.Д. Рахи-
мова (2019 р.) однією з форм такої економії ви-
значають застосування науково-технічних засо-
бів і електронного провадження [4, с.663].  

Враховуючи наведене, найбільше потребує 
уваги діяльність, пов’язана з отриманням: 
1) дозволів під час проведення процесуальних 
або слідчих (розшукових) дій; 2) ухвал, постанов 
на виконання безпосередньому виконавцеві.  

1. Отримання дозволів (ухвал) у слідчого 
судді 

Для оптимізації отримання дозволів (ухвал) 
при проведенні процесуальних або слідчих (ро-
зшукових) дій та подання матеріалів криміналь-
ного провадження стосовно цього, за ініціативи 
Офісу Генерального прокурора розроблена си-
стема електронного провадження "e Case", яка 
має бути апробована на базі Національного ан-
тикорупційного бюро України, Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури та Вищого антико-
рупційного суду. У разі позитивного її викорис-
тання буде вирішуватись питання щодо пода-
льшого її впровадження у практику досудового 
розслідування кримінального правопорушення. 
Система "e Case" зараз активно обговорюється 
науковцями та практиками й була представлена 
членам Комітету з питань правоохоронної дія-
льності Верховної ради України [17]. Передба-
чається, що буде підвищена ефективність обмі-
ну інформації між слідчим, прокурором, суддею; 
зменшені витрати часу учасників досудового 
розслідування й скоординована взаємодія між 
ними; усунуті можливості фальсифікації матері-
алів та зменшені корупційні ризики. Система 
"e Case" дозволить в реальному часі отримува-
ти актуальну та об’єктивну інформацію про стан 
кримінального провадження й злочинності зага-
лом [18, с.1–2].  

2. Отримання рішень на виконання 
Наступне, це вдосконалення способів отри-

мання рішень на виконання ухвал або постанов 
за допомогою електронно-технічних засобів в 
діяльності правоохоронних органів – взаємодії 

органів, підрозділів, судових установ в процесі 
затримання особи за підозрою у вчиненні кримі-
нального правопорушення, або оголошеної в 
розшук особи щодо якої є ухвала суду про за-
тримання з метою приводу. Така робота може 
бути проведена не тільки щодо кола питань, які 
стосуються затримання, а й інших випадків сто-
совно ухвал, постанов, що надаються на вико-
нання. 

З порівняння правових норм кримінального 
процесу України та аналогічних норм Сполуче-
них Штатів Америки можна зауважити, що елек-
тронно-технічні пристрої та системи запрова-
джені у правоохоронну діяльність поліції США й 
суттєво допомагають здійсненню працівниками 
поліції їх обов’язків. Так, за допомогою елект-
ронної бази даних National Crime Information 
Centre поліцейський у США може отримати ін-
формацію щодо особи, в якої, наприклад, він 
перевіряє документи на право водіння тощо [19, 
c.94]. При наявності в цій системі інформації 
щодо розшуку такої особи за вчинення злочину, 
оперативно може бути застосовано затримання 
такої особи. А електронна копія ордеру на 
арешт особи є законним і правовим підґрунтям 
до такого затримання [20, с.548]. Таким чином, 
проведене затримання є законним й відповідає 
процесуальній формі його проведення.  

Наразі в Україні відсутня нормативна чи ор-
ганізаційна можливість оперативно виявляти та 
затримувати особу, підозрювану у вчиненні 
кримінального правопорушення подібно до за-
конодавства США. 

При цьому, вже два роки в Україні в тестово-
му режимі запроваджена електронна система 
"Custody Record" у чотирьох ізоляторах тимча-
сового тримання (далі – ІТТ) у містах Сарни, 
Кропивницький, Херсон та Дніпро [21]. По-
штовхом до цього стали під час затримання по-
рушення з боку правоохоронців або неправдиві 
про це повідомлення від затримуваних осіб, як 
вияв їх тактичної поведінки з протидії законному 
кримінальному провадженню. Початковим ета-
пом впровадження означеної системи став зов-
нішній контроль відеофіксації у приміщеннях 
ІТТ із затриманими, що сприяє захисту їх прав і 
свобод й убезпечує працівників зазначених 
установ від необґрунтованих скарг та витрат 
часу на з’ясовування їх правдивості.  

Пілотний проект запуску системи "Custody 
Record" заплановано у підрозділах Національ-
ної поліції України, окрім продовження його ап-
робації у ІТТ [21]. Безумовним позитивом цієї 
системи є її орієнтація на документування дій, 
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що пов’язані із затриманням особи.  

Заходи вдосконалення документообігу 
у кримінальному процесі України 

З метою оптимізації діяльності слідчого (діз-
навача), прокурора як процесуального керівника 
та слідчого судді, а також враховуючи: 1) вимогу 
здійснення організації взаємодії Єдиного реєст-
ру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) з ін-
шими державними інформаційними системами, 
реєстрами та базами даних (п.5 Положення про 
ЄРДР, порядок його формування та ведення, 
затвердженого наказом генерального прокурора 
від 30.06.2020 р. № 298); 2) ціль автоматизова-
ної системи документообігу суду (далі – АСДС) 
забезпечувати обмін інформаційними ресурса-
ми між судами, органами системи правосуддя 
та учасниками судового процесу (п.п.1, п.2, Ро-
зділу ІІІ Положення про АСДС); вважаємо необ-
хідним організувати автоматизований доку-
ментообіг у рамках досудового розслідування 
кримінального провадження за допомогою офі-
ційних електронних баз даних (систем), зокрема 
між базою даних ЄРДР та АСДС або Єдиною 
судовою інформаційно-телекомунікаційною сис-
темою (з дня початку її існування). 

Для цього пропонується внести зміни до: 
1. Кримінального процесуального кодексу 

України: 
– до п.10, ч.2, ст.36; п.5, ч.2, ст.40; п.4, ч.2, 

ст.40-1 КПК додати "в тому числі за допомогою 
інформаційних (автоматизованих) систем, теле-
комунікаційних систем, інформаційно-телекому-
нікаційних систем, їх невід’ємних частин"; 

– ст.99 КПК України доповнити ч.4-1 наступ-
ного змісту: "Копія інформації, яка міститься в 
офіційних електронних базах даних або систе-
мах правоохоронних органів, прокуратури чи 
судових установ, що виготовлена слідчим (діз-
навачем), прокурором, слідчим суддею або су-
ддею визнаються судом як оригінал документа"; 

– ст.110 КПК України доповнити ч.6-1 насту-
пного змісту: "Постанова слідчого, дізнавача, 
прокурора може бути викладена у електронній 
формі".  

– ст.110 КПК України доповнити ч.6-2 насту-
пного змісту: "Постанова слідчого, дізнавача, 
прокурора в електронній формі оформляється 
відповідно до вимог законів, що регламентують 
порядок оформлення таких документів, в тому 

числі з використанням електронного цифрового 
підпису"; 

– ст.110 КПК України доповнити ч.8 наступ-
ного змісту: "Копія постанови слідчого, дізнава-
ча, прокурора, виготовлена в електронній фор-
мі, яка міститься в офіційних електронних базах 
даних або системах правоохоронних органів, 
прокуратури чи судових установ є законною під-
ставою їх виконання"; 

– ст.371 КПК України доповнити ч.7 наступ-
ного змісту: "Копія судового рішення, виготов-
леного в електронній формі, яке міститься в 
офіційних електронних базах даних або систе-
мах правоохоронних органів, прокуратури чи 
судових установ є законною підставою його ви-
конання"; 

2. Положення про Єдиний реєстр досудових 
розслідувань, порядок його формування та ве-
дення: 

– п.3, розділу 1, підрозділу 1 доповнити тре-
тім абзацом наступного змісту: "зберігання текс-
тів постанов, клопотань та інших процесуальних 
документів, організації автоматизованого доку-
ментообігу". 

Висновки 

1. Щодо розуміння поняття кримінально-
процесуальної форми з’ясовано, що у його ви-
значеннях не надається достатньо уваги елект-
ронному виразу такої форми.  

2. Встановлено, що одним із напрямків вдос-
коналення кримінально-процесуальної форми 
під час досудового розслідування в Україні є 
електронний документообіг.  

3. Пропонується у КПК та ЄРДР щодо впро-
вадження електронного документообігу у кримі-
нальному процесі України як оновленої кримі-
нально-процесуальної форми – визнання копій 
кримінально-процесуальних документів, що ви-
готовлені в електронній формі та містяться у 
відповідних автоматизованих базах даних як 
оригіналів документів. 

Конфлікт інтересів 

Автор статті повідомляє про відсутність будь-
якого конфлікту інтересів. 

Вираз вдячності 

Дослідження не отримало фінансової підт-
римки з боку юридичних чи фізичних осіб. 
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