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перелік умовних позначень

АРК –  Автономна Республіка Крим
АТО –  антитерористична операція
ВАКС –  Вищій антикорупційний суд
ВККС –  Вища кваліфікаційна комісія суддів України
ВР –  Верховна Рада України
ВРП –  Вища рада правосуддя
ВС –  Верховний Суд
ГПУ –  Генеральна прокуратура України
ДБР –  Державне бюро розслідувань
ДКВС –  Державна кримінально-виконавча служба України
ЄРДР –  Єдиний реєстр досудових розслідувань 
ЄСПЛ –  Європейський суд з прав людини 
ЗЗКП –  заходи забезпечення кримінального провадження
ЗУ –  Закон України
КЗПЛ–  Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод
КК –  Кримінальний кодекс України 
КМУ –  Кабінет Міністрів України 
КПК –  Кримінальний процесуальний кодекс України 
КСУ –  Конституційний Суд України
МВС –  Міністерство внутрішніх справ
МЗС –  Міністерство закордонних справ
МС –  міжнародне співробітництво
МЮ –  Міністерство юстиції
НАБУ –  Національне антикорупційне бюро України
НАЗК –  Національне агентство з питань запобігання корупції
НСРД –  негласні слідчі (розшукові) дії
ПЗВХ –  примусові заходи виховного характеру
ПЗМХ –  примусові заходи медичного характеру
САП –  Спеціалізована антикорупційна прокуратура
СБУ –  Служба безпеки України
С(Р)Д –  слідчі (розшукові) дії
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1.  Загальні положення кримінального 
процесуального права

1.1. Поняття та предмет кримінального процесуального права 
як галузі права.

Кримінальне процесуальне право – це галузь права, яка являє 
собою сукупність закріплених Конституцією України, міжнародними 
договорами, згода на обов’язковість яких надана ВР, КПК та іншими 
законами України правових норм, що регу люють порядок діяльності 
оперативних підрозділів, органів досудового розслідуван ня, проку-
ратури та суду у кримінальному провадженні.

предметом правового регулювання у кримінальному процесу-
альному праві ви ступають суспільні відносини, які під впливом 
кримінальних процесуальних норм складаються під час досудового 
розслідування, судових проваджень у суді першої інстанції та з пере-
гляду судових рішень, а також при виконанні судових рішень, у між-
народному співробітництві під час кримінального провадження.

Кримінальні процесуальні правовідносини – це конкретний 
зв’язок, який виникає на основі закону між суб’єктами кримінальної 
процесуальної діяльності та характеризується наявністю суб’єктивних 
кримінальних процесуальних прав і обов’язків.

1.2.Кримінальне процесуальне законодавство: поняття та сис-
тема. Джерела кримінального процесуального права.

Порядок кримінального провадження на території України визна-
чається лише кримінальним процесуальним законодавством України 
(ч. 1 ст. 1 КПК). 

Систему кримінального процесуального законодавства України 
складають: відповідні положення Конституції України, міжнародних 
договорів, згода на обов’язковість яких надана ВР, КПК та інші за-
кони України. Зміни до кримінального процесуального законодавства 
України можуть вноситися виключно законами про внесення змін до 
КПК та/або до законодавства про кримінальну відповідальність, та/
або до законодавства України про адміністративні правопорушення.

Джерела кримінального процесуального права – це ті норматив-
ні акти, що регулюють кримінальні процесуальні відносини та вста-
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новлені органами державної влади під час реалізації ними функцій 
у законодавчій, виконавчій і судовій сферах, а також містяться в чин-
них міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана ВР, 
та практиці ЄСПЛ.

Кримінальне процесуальне право характеризується множинністю 
джерел, які правомірно розглядати у певній ієрархії, що може бути 
подана таким чином:

1. Найвищу юридичну силу має Конституція України, норми якої 
є нормами прямої дії. Вона є юридичною базою будь-якої галузі пра-
ва і законодавства, у тому числі – кримінального процесуального.

2. Міжнародні договори. Відповідно до ст. 9 Конституції України, 
а також ЗУ «Про міжнародні договори України» чинні міжнародні 
договори, згода на обов’язковість яких надана ВР, є частиною націо-
нального законодавства України.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України – це системати-
зований звід правових норм, які в сукупності докладно регламентують 
увесь порядок кримінального провадження. 

4. Закони України, які, в основному маючи комплексний характер, 
також регулюють кримінальні процесуальні відносини (зокрема, ЗУ 
«Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про 
прокуратуру», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про 
Національне антикорупційне бюро України» та ін.).

5. Рішення КСУ, якими визнаються неконституційними повністю 
чи в окремій частині закони та інші правові акти, на підставі яких або 
у встановленому кримінальному процесуальному порядку органи 
досудового розслідування, прокурор або суд повинні розслідувати та 
вирішити дану кримінальну справу. 

6. Рішення ЄСПЛ є джерелом кримінального процесуального 
права з питань, пов’язаних із тлумаченням відповідності законодав-
ства, на підставі якого національним судом вирішена відповідна 
кримінальна справа, вимогам КЗПЛ.

Для правильного з’ясування змісту кримінальних процесуальних 
норм важливе значення мають постанови Великої Палати ВС, інтер-
претаційні акти вищих судових інстанцій України. Певну роль у фор-
муванні кримінального процесуального законодавства відіграють і ві-
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домчі нормативні акти Генерального прокурора (Офісу Генерального 
прокурора), СБУ, МВС, які містять організаційно-процесуальні норми. 

1.3.Поняття та завдання кримінального провадження.
Кримінальне провадження – досудове розслідування і судове 

провадження, процесуальні дії у зв’язку із вчиненням діяння, перед-
баченого законом України про кримінальну відповідальність.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, сус-
пільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, 
свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, 
а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслі-
дування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримі-
нальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру 
своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, 
жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному при-
мусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була 
застосована належна правова процедура.

1.4.Кримінальні процесуальні функції: поняття та види.
Кримінальні процесуальні функції – це виражені у законі основні 

напрями кримінальної процесуальної діяльності, що здійснюються 
з метою реалізації завдань кримінального провадження суб’єктами, 
уповноваженими на ведення процесу або наділеними правами для 
активної участі у кримінальному провадженні з метою захисту своїх 
прав та законних інтересів.

До основних кримінальних процесуальних функцій відносять: 
обвинувачення, захист і правосуддя. 

До кола кримінальних процесуальних функцій, окрім основних, 
відносять і функцію досудового розслідування, судового контролю, 
нагляду у формі процесуального керівництва за додержанням законів 
органами, які здійснюють досудове розслідування, а також підтри-
мання цивільного позову, заперечення проти цивільного позову.

Відповідно до ч. 3 ст. 22 КПК під час кримінального проваджен-
ня функції обвинувачення, захисту та правосуддя не можуть покла-
датися на один і той самий орган чи службову особу.

суб’єктами функції обвинувачення є: слідчий, дізнавач, керів-
ник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, 
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прокурор, а також потерпілий, його представник та законний пред-
ставник у випадках, установлених КПК (при відмові прокурора від 
підтримання державного обвинувачення та зміні обвинувачення в суді 
(ч. 3 ст. 338, ч. 2–4 ст. 340 КПК). Прокурор здійснює функцію обви-
нувачення шляхом реалізації під час досудового розслідування на-
гляду за додержанням законів у формі процесуального керівництва 
досудовим розслідуванням (ч. 2 ст. 36 КПК), а в суді – підтримання 
публічного обвинувачення (ст. 131–1 Конституції України). 

суб’єктами функції захисту є: підозрюваний, обвинувачений, 
засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається за-
стосування ПЗМХ чи ПЗВХ або вирішувалося питання про їх засто-
сування, їхні захисники та законні представники.

Функція правосуддя здійснюється виключно судом. Тільки суд 
від імені держави вирішує основне питання – про винуватість чи не-
винуватість обвинуваченого і про застосування до винного справед-
ливого покарання. 

Крім функції правосуддя, в кримінальному провадженні суд також 
виконує значну за своїм обсягом і напрямами функцію судового 
контролю, під якою слід розуміти засновану на законі кримінальну 
процесуальну діяльність спеціально уповноваженого суб’єкта – слід-
чого судді, здійснювану шляхом розгляду і вирішення клопотань, 
скарг і заяв учасників кримінального провадження з метою охорони 
прав і свобод особи, яка має як превентивний, так і правовідновлю-
вальний характер.

2.  Засади кримінального провадження

Загальні засади кримінального провадження – це закріплені 
в нормах кримінального процесуального права фундаментальні, най-
загальніші положення, що містять сутнісні ознаки кримінального 
провадження, визначають рівень захищеності прав та свобод людини, 
побудову його системи (стадій та окремих проваджень) та є орієнти-
ром у діяльності учасників кримінального провадження. 
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Усі засади кримінального провадження тісно пов’язані між со-
бою, обумовлюють одна одну, утворюють певну систему (ст. 7 КПК). 
Крім того вони мають наскрізний характер, діють майже у всіх ста-
діях кримінального процесу, але всі без винятку – у судовому про-
вадженні у першій інстанції, якщо воно здійснюється за загальним 
порядком.

Найбільш прийнятною є класифікація загальних засад кримі-
нального провадження залежно від поширення їх дії в різних галу-
зях права – загально правові (загально-юридичні), загальнопроцесу-
альні та кримінальні процесуальні.

Верховенство права. Правовий зміст принципу верховенства 
права закріплено в ст. 8 КПК, згідно з положеннями якої людина, її 
права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави. 

Виділяють такі складові верховенства права: 1) доступ до за-
кону (положення закону повинні бути зрозумілими, ясними та перед-
бачуваними); 2) вирішення питань про юридичні права повинно, як 
правило, здійснюватися на підставі закону, а не за розсудом; 3) рів-
ність перед законом; 4) влада повинна реалізовуватися відповідно до 
закону, справедливо та розумно; 5) права людини повинні бути за-
хищені; 6) повинні бути наявні засоби для врегулювання спорів без 
невиправданих витрат та відстрочок; 7) наявність справедливого суду; 
8) держава повинна дотримуватися своїх зобов’язань у рамках як 
міжнародного, так і національного права.

обов’язковими елементами верховенства права є: 1) законність, 
у тому числі прозорий, підзвітний і демократичний процес прийнят-
тя законодавства; 2) правова визначеність; 3) заборона на свавілля; 
4) доступ до правосуддя, забезпечений незалежними та неуперед-
женими судами; 5) дотримання прав людини; 6) недискримінація та 
рівність перед законом.

Засада законності у кримінальному провадженні закріплена 
у ст. 9 КПК та передбачає, що під час кримінального провадження суд, 
слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, 
керівник органу дізнання, слідчий, дізнавач, інші службові особи 
органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог 
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Конституції, КПК, міжнародних договорів, згода на обов’язковість 
яких надана ВР, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені Конституцією та ЗУ.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, керівник 
органу дізнання, слідчий, дізнавач зобов’язані всебічно, повно і не-
упереджено дослідити обставини кримінального провадження, вияви-
ти як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують під-
озрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують чи 
обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та 
забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних 
рішень. 

Оскільки КПК є законодавчим актом, спеціально призначеним для 
врегулювання порядку кримінального провадження, то в цій сфері 
він має пріоритет відносно інших законів і тим більше інших норма-
тивно-правових актів. У разі, якщо норми КПК суперечать міжнарод-
ному договору, згода на обов’язковість якого надана ВР, застосову-
ються положення відповідного міжнародного договору України, 
оскільки відповідно до ч. 1 ст. 9 Конституції та ч. 2 ст. 1 КПК між-
народні договори є частиною національного законодавства і застосо-
вуються у порядку, передбаченому для норм національного законо-
давства.

Змістом засади законності охоплюються також наступні правила:
– кримінальне процесуальне законодавство України застосову-

ється з урахуванням практики ЄСПЛ;
– у випадках, коли положення КПК не регулюють або неодноз-

начно регулюють питання кримінального провадження, застосову-
ються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 
КПК.

Рівність перед законом і судом як засада кримінального прова-
дження врегульовано ст. 10 КПК. Не може бути привілеїв чи обмежень 
у процесуальних правах, передбачених КПК, за ознаками раси, ко-
льору шкіри, політичних, релігійних чи інших переконань, статі, ет-
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нічного та соціального походження, майнового стану, місця прожи-
вання, громадянства, освіти, роду занять, а також за мовними або 
іншими ознаками. 

Рівність учасників кримінального провадження перед законом та 
судом означає: 1) наділення їх рівними правами і рівними обов’язками 
щодо участі у процесі; 2) єдиний правовий режим кримінального про-
вадження, який забезпечує реалізацію їх процесуальних прав; 3) по-
кладення на суд обов’язку не надавати будь-яких переваг, що не обу-
мовлені законом, будь-якому учаснику кримінального провадження.

Повага до людської гідності як засада кримінального прова-
дження закріплена у ст. 11 КПК, відповідно до якої під час кримі-
нального провадження повинна бути забезпечена повага до людської 
гідності, прав і свобод кожної особи. У кримінальному провадженні 
неприпустимі будь-які прояви катування, жорстокого, нелюдського 
або такого, що принижує гідність особи, поводження чи покарання, 
погрози застосування такого поводження, утримування особи у при-
низливих умовах, примушування до дій, що принижують людську 
гідність. Невід’ємною складовою цієї засади є право кожного захи-
щати всіма засобами, що не заборонені законом, свою людську гід-
ність, права, свободи та інтереси, порушені під час здійснення кри-
мінального провадження.

Засада забезпечення права на свободу та особисту недоторкан-
ність: під час кримінального провадження ніхто не може триматися 
під вартою, бути затриманим або обмеженим у здійсненні права на 
вільне пересування в інший спосіб через підозру або обвинувачення 
у вчиненні кримінального правопорушення інакше як на підставах та 
в порядку, передбачених КПК. З метою реалізації завдань криміналь-
ного провадження можуть мати місце обмеження права на свободу та 
особисту недоторканність: затримання особи за підозрою у вчиненні 
кримінального правопорушення як тимчасовий запобіжний захід (ч. 2 
ст. 176, ст. 208 КПК); застосування до підозрюваного, обвинувачено-
го таких запобіжних заходів, як домашній арешт (ст. 181 КПК) та 
тримання під вартою (ст. 183 КПК) тощо.

Гарантії забезпечення права на свободу та особисту недоторкан-
ність: а) тримання під вартою як винятковий запобіжний захід може 
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бути застосований лише у випадку, коли прокурор доведе, що жоден 
із більш м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти негативній 
поведінці особи; б) кожен, кого затримано через підозру або обви-
нувачення у вчиненні кримінального правопорушення або інакше 
позбавлено свободи, повинен бути в найкоротший строк доставлений 
до слідчого судді для вирішення питання про законність та обґрунто-
ваність його затримання, іншого позбавлення свободи та подальшого 
тримання тощо. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом 
72-х годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого судо-
вого рішення про тримання під вартою. Затримання особи, взяття її 
під варту або обмеження в праві на вільне пересування в інший спо-
сіб під час кримінального провадження, здійснене за відсутності 
підстав або з порушенням порядку, передбаченого КПК, тягне за 
собою відповідальність, установлену законом.

Засада недоторканності житла чи іншого володіння особи 
передбачає, що проникнення до житла чи до іншого володіння особи, 
проведення в них огляду чи обшуку не допускається інакше як за 
вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених КПК. 
Тільки у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя 
людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрю-
ються у вчиненні злочину, слідчий, прокурор має право до постанов-
лення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння 
особи. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із про-
курором зобов’язаний невідкладно після здійснення таких дій звер-
нутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді (ч. 3 
ст. 233 КПК).

Таємниця спілкування як засада кримінального провадження 
передбачає, що під час кримінального провадження кожному гаран-
тується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та 
іншої кореспонденції, інших форм спілкування. 

Спілкування є приватним, якщо інформація передається та зберіга-
ється за таких умов, при яких учасники спілкування можуть розрахову-
вати на захист інформації від втручання інших осіб (ч. 3 ст. 258 КПК).

Втручання у таємницю спілкування можливе лише на підставі 
судового рішення у випадках, передбачених КПК, з метою виявлення 
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та запобігання тяжкому чи особливо тяжкому злочину, встановлення 
його обставин, особи, яка вчинила злочин, якщо в інший спосіб не-
можливо досягти цієї мети.

Під втручанням у приватне спілкування розуміється доступ до 
змісту спілкування за умов, якщо учасники спілкування мають до-
статні підстави вважати, що спілкування є приватним.

Втручання у приватне спілкування захисника, священнослужите-
ля з підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, виправданим кате-
горично заборонене (ч. 5 ст. 258 КПК). Листування або інші форми 
обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою 
особою, яка представляє його клієнта, у зв’язку із наданням правової 
допомоги є речами, до яких заборонено доступ (п. 1 ч. 1 ст. 161 КПК).

Інформація, отримана внаслідок втручання у спілкування, не може 
бути використана інакше як для вирішення завдань кримінального 
провадження.

Невтручання у приватне життя як засада кримінального 
провадження передбачає, що під час кримінального провадження 
кожному гарантується невтручання у приватне (особисте і сімей-
не) життя. Ніхто не може збирати, зберігати, використовувати та по-
ширювати інформацію про приватне життя особи без її згоди, крім 
випадків, передбачених КПК. Кожен, кому наданий доступ до інфор-
мації про приватне життя, зобов’язаний запобігати розголошенню 
такої інформації. Втручання держави в приватне життя особи є право-
мірним при наявності сукупності двох умов: а) має застосовуватися 
лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, прав 
людини, а також для запобігання заворушенням чи злочинам; б) від-
повідні випадки повинні бути передбачені в КПК, тобто визначені 
підстави та встановлений порядок обмеження права на недоторкан-
ність приватного життя.

Недоторканність права власності як засада кримінального 
провадження передбачає, що позбавлення або обмеження права 
власності під час кримінального провадження здійснюється лише на 
підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, 
передбаченому КПК. Позбавлення права власності передбачає таке 
правове положення, коли власника примусово позбавляють у сукуп-
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ності всіх правомочностей по володінню, користуванню та розпоря-
дженню майном. Наприклад, конфіскація як вид покарання, що по-
лягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави 
всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Обмеження 
права власності являє собою становище, коли внаслідок зовнішнього 
впливу власник позбавлений права реалізувати одну або декілька 
з правомочностей, що є складовою права власності, тобто не може 
діяти на власний розсуд з майном, що йому належить (зокрема, при 
накладенні арешту на майно). На підставах та в порядку, передбачених 
КПК, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.

Доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень як за-
сада кримінального провадження передбачена у ч. 1 ст. 21 КПК 
і гарантує право кожному на справедливий розгляд та вирішення 
справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, ство-
реним на підставі закону. Для забезпечення справедливого та неупе-
редженого розгляду справ у розумні строки, встановлені законом, 
в Україні діють суди першої, апеляційної, касаційної інстанцій.

Обов’язковість судових рішень як складова засади кримінального 
провадження закріплена у ч. 2 ст. 21 КПК та передбачає, що вирок та 
ухвала суду, які набрали законної сили в порядку, визначеному КПК, 
є обов’язковими і підлягають безумовному виконанню на всій тери-
торії України.

Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх до-
казів і у доведенні перед судом їх переконливості як засада кримі-
нального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК кримінальне 
провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає 
самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захис-
ту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, 
передбаченими Кодексом. Сторони кримінального провадження ма-
ють рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, 
інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших про-
цесуальних прав, передбачених КПК. Сторонами у кримінальному 
провадженні є учасники кримінального провадження, які виконують 
на засадах змагальності функцію обвинувачення або захисту. 
Рівноправність сторін означає, що кожна з них користується одна-
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ковим обсягом процесуальних прав для здійснення своїх функцій 
і жодна із сторін не має перед судом переваг у доведенні переконли-
вості власної позиції, заявленні та задоволенні клопотань, поданні 
скарг, доказів тощо. 

Під час кримінального провадження функції державного обви-
нувачення, захисту та судового розгляду не можуть покладатися на 
один і той самий орган чи службову особу. Розмежування вказаних 
функцій означає, що сторона обвинувачення чи сторона захисту не 
мають права здійснювати функцію судового розгляду, а суд не має 
права виконувати функції сторін кримінального провадження.

Суд, зберігаючи об’єктивність та неупередженість, створює необ-
хідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та 
виконання процесуальних обов’язків.

Безпосередність дослідження показань, речей і документів як 
засада кримінального провадження передбачає, що суд досліджує 
докази безпосередньо. Показання учасників кримінального прова-
дження суд отримує усно. Тобто суд особисто повинен дослідити 
в судовому засіданні всі зібрані у кримінальному провадженні докази 
шляхом допиту обвинувачених, потерпілих, свідків, експерта, огляду 
речових доказів, оголошення документів, відтворення звукозапису 
й демонстрації відеозапису. Не можуть бути визнані доказами відо-
мості, що містяться в показаннях, речах і документах, які не були 
предметом безпосереднього дослідження суду, крім випадків, перед-
бачених КПК. Суд може обґрунтовувати своє рішення лише на під-
ставі об’єктивно з’ясованих обставин, підтверджених доказами, до-
слідженими під час судового розгляду й оціненими за своїм внутріш-
нім переконанням. 

Винятками із засади безпосередності дослідження доказів є такі 
нормативні положення: а) якщо проти цього не заперечують учасники 
судового провадження, суд має право визнати недоцільним досліджен-
ня доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються (ч. 3 ст. 349 
КПК); б) якщо виникає необхідність у встановленні обставин або 
в перевірці тих із них, що мають істотне значення для кримінального 
провадження, суд має право доручити органу досудового розслідуван-
ня провести певні слідчих (розшукових) дій (частини 3–5 ст. 333 КПК); 


