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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
ЄРДР –  Єдиний реєстр досудових розслідувань 
ЄСПЛ –  Європейський суд з прав людини 
ЗЗКП –  заходи забезпечення кримінального провадження
ЗКПХ –  заходи кримінально-правового характеру
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
КУпАП –  Кодексу України про адміністративні правопорушення
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.  поняття та сутність кримінального 
процесу, його завдання і роль у державному 
механізмі запобігання злочинності  
та охороні прав особи 

Поняття «кримінальний процес» використовується у кількох зна-
ченнях: 1) як особливий вид державної діяльності; 2) як окрема галузь 
права, тобто сукупність правових норм, які регулюють кримінальну 
процесуальну діяльність; 3) як галузь юридичної науки, яка становить 
систему понять, уявлень, поглядів та ідей, що розкривають сутність 
кримінального процесу, закономірності його виникнення та розвитку; 
4) як навчальна дисципліна.

Кримінальний процес – це врегульована нормами кримінального 
процесуального законодавства діяльність сторін, суду та інших учас-
ників кримінального провадження, спрямована на вирішення його 
завдань.

Кримінальний процес є видом державної діяльності. Саме держа-
ва через спеціально створені нею органи здійснює протидію злочин-
ності, охороняє від злочинних посягань конституційний лад, соціаль-
но-економічні, політичні й особисті права та свободи людини, права 
та законні інтереси юридичних осіб. 

Кримінальну процесуальну діяльність можуть здійснювати лише 
ті державні органи та їх посадові особи, які на це уповноважені за-
коном: суд, суддя, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудо-
вого розслідування, слідчий, оперативні підрозділи. 

Завдання кримінального провадження сформульовано у ст. 2 КПК. 
До них належать: 1) захист особи, суспільства та держави від кримі-
нальних правопорушень; 2) охорона прав, свобод і законних інтересів 
учасників кримінального провадження; 3) забезпечення швидкого, 
повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, 
щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притяг-
нутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не 
був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана 
необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учас-
ника кримінального провадження була застосована належна правова 
процедура.
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2. історичні типи (види) кримінального 
процесу

Під історичним типом процесу розуміється форма його організації.
Існують такі історичні форми кримінального процесу:
– інквізиційний (розшуковий, слідчий, слідчо-розшуковий) – його 

сутність, зокрема, полягає в зосередженні в одному державному ор-
гані функцій обвинувачення, захисту і вирішення кримінальної спра-
ви, таємності провадження, визнання обвинуваченим своєї вини ви-
знається «царицею доказів», реалізація прав обвинуваченого повніс-
тю залежить від державних органів тощо;

– змагальний процес, який поділяється на два види – обвинуваль-
ний процес і позовний змагальний процес. Йому притаманні: наяв-
ність сторін з різними за змістом інтересами, розподіл тягаря доказу-
вання між сторонами, пасивна роль суду в доказуванні тощо;

– змішаний (континентальний) процес, в якому досудове прова-
дження може будуватися виключно на інквізиційних засадах або 
в ньому можуть допускатися елементи змагальності. Судові стадії 
побудовано на змагальних засадах.

Кримінальний процес України належить до змішаного типу. 

3.  поняття кримінальної процесуальної 
форми, її значення для кримінального 
провадження

Кримінальна процесуальна форма – це сукупність закріплених 
законом юридичних процедур, умов і гарантій, які утворюють порядок 
кримінального провадження та забезпечують вирішення його завдань. 

При цьому під процедурами розуміється передбачена законом 
послідовність здійснення як окремих процесуальних дій, так і їх су-
купностей, що утворюють зміст окремих проваджень та стадій кри-
мінального судочинства. Процесуальні умови – це нормативні по-
ложення, що встановлюють підстави провадження процесуальних 
дій, коло їх учасників, строки проведення, права і обов’язки осіб, які 
беруть у них участь. Кримінальними процесуальними гарантіями 
є спеціальні правові способи та засоби, що забезпечують реалізацію 
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прав і законних інтересів учасників кримінального провадження, 
а також виконання ними процесуальних обов’язків.

Залежно від мети і завдань кримінальної процесуальної діяльнос-
ті кримінальна процесуальна форма може бути уніфікованою (тобто 
єдиною) або диференційованою (тобто характеризуватися наявністю 
різних порядків здійснення кримінального провадження).

Уніфікації кримінальної процесуальної форми має важливе зна-
чення в аспекті забезпечення прав, свобод і законних інтересів учас-
ників кримінальних процесуальних відносин, а також для забезпе-
чення правової визначеності у питанні порядку кримінального про-
вадження, статусу його окремих учасників, дотримання принципу 
рівності перед законом і судом.

Диференціація процесуальної форми полягає в наявності різних 
порядків (процедур) здійснення кримінального провадження, які так 
чи інакше відрізняються від його загального порядку (є спрощеними 
або ускладненими порівняно із загальним порядком, або істотно від 
нього відрізняються процедурами, що застосовуються (наприклад, 
провадження на підставі угод (статті 468–476 КПК), проведення ско-
роченого судового розгляду (ч. 3 ст. 349 КПК), спеціальне досудове 
розслідування (статті 297–1–297-5) тощо). 

Необхідність диференціації кримінальної процесуальної форми 
може бути обумовлена потребою надання додаткових процесуальних 
гарантій окремим суб’єктам кримінальної процесуальної діяльності 
(зокрема, неповнолітнім підозрюваним, особам, які вчинили суспіль-
но небезпечні діяння у стані неосудності); спрощенням порядку про-
вадження з метою його прискорення, підвищення ефективності (про-
вадження щодо кримінальних проступків); спрямованістю окремих 
проваджень, яка суттєво відрізняється від основного провадження 
щодо розслідування злочину та його судового розгляду (судові про-
вадження по розгляду клопотань слідчого та прокурора, а також скарг 
учасників кримінального процесу) тощо.

При цьому між уніфікацією і диференціацією процесуальної 
форми існує діалектичний взаємозв’язок, оскільки диференціація 
є можливою лише за умови існування уніфікованої форми.

Значення процесуальної форми полягає в тому, що вона: 1) ви-
значає порядок провадження слідчих (гласних і негласних), судових 
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та інших процесуальних дій, а також порядок кримінального судо-
чинства в цілому; 2) гарантує права та законні інтереси всіх осіб, які 
беруть участь у провадженні, забезпечує правову визначеність у пи-
танні щодо порядку здійснення кримінального провадження; 3) за-
безпечує додержання вимог повноти, швидкості та неупередженості 
досудового розслідування та судового розгляду, ухвалення законного, 
обґрунтованого та справедливого вироку; 4) додержання процесуаль-
ної форми забезпечує виховний вплив судових процесів.

4.  співвідношення кримінального процесу 
з іншими галузями права та суміжними 
науками

Кримінальний процес є самостійною галуззю права, проте, буду-
чи елементом системи права України, він тісно пов’язаний з іншими 
галузями права. Найбільш тісний зв’язок кримінального процесу 
з конституційним, міжнародним, кримінальним правом, криміналіс-
тикою. Крім того, у кримінальному провадженні застосовуються та-
кож норми адміністративного, цивільного права та інших галузей 
права України.

Конституція України містить значну кількість статей, які прямо 
чи опосередковано регулюють кримінальні процесуальні відносини. 
До них належать статті, що стосуються прав людини та гарантій їх 
забезпечення у сфері кримінального судочинства (розд. 2), функцій 
прокуратури та правового статусу прокурора (ст. 131–1), засад судо-
чинства та побудови судової системи України (розд. 8) тощо. Відпо-
відно до ст. 8 норми Конституції є нормами прямої дії, тому при 
прогалинах правового регулювання кримінальних процесуальних 
відносин її норми мають застосовуватися безпосередньо.

За ст. 9 Основного Закону України чинні міжнародні договори, 
згода на обов’язковість яких надана ВР, є частиною національного за-
конодавства України. Таким чином, міжнародні договори України 
є джерелом кримінального процесуального права і застосовуються 
безпосередньо при наданні/отриманні міжнародної правової допомоги 
у кримінальному провадженні, визначенні стандартів захисту прав 
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людини у сфері кримінального судочинства, професійних стандартів 
суб’єктів, які здійснюють кримінальну процесуальну діяльність тощо.

Зв’язок кримінального процесуального права із кримінальним є на-
стільки тісним, що кожна із цих галузей права може виконати своє 
призначення лише у їх взаємному зв’язку. Кримінальне процесуальне 
право не може існувати без кримінального права, оскільки криміналь-
на процесуальна діяльність здійснюється у зв’язку із вчиненням кри-
мінального правопорушення. Тобто без кримінального права кримі-
нальний процес є безпредметним. Норми ж кримінального права не 
можуть бути реалізовані без кримінального процесуального, тобто 
є безцільними. Переважна більшість питань, які вирішуються судом 
при ухваленні вироку, мають кримінально-правовий характер. Квалі-
фікація кримінального правопорушення, вина обвинуваченого, вид 
покарання, яке має бути йому призначене, умови звільнення від кримі-
нального покарання, обставини, які пом’якшують або обтяжують по-
карання, тощо – це питання, які регулюються кримінальним законом.

Кримінальне процесуальне право тісно пов’язане з криміналістикою. 
Цей зв’язок знаходить свій прояв у тому, що криміналістикою розробля-
ються практичні рекомендації стосовно тактики проведення окремих 
слідчих (розшукових) дій, виявлення і фіксації слідів кримінального 
правопорушення, застосування науково-технічних засобів, методики 
розслідування окремих видів кримінальних правопорушень, що сприяє 
вирішенню завдань кримінального провадження, якісному та правиль-
ному застосуванню норм кримінального процесуального права.

При розгляді цивільного позову в кримінальному провадженні 
застосовуються норми цивільного та цивільного процесуального 
права, що створює необхідні умови для забезпечення прав і законних 
інтересів потерпілого від кримінального правопорушення та цивіль-
ного позивача.

5.  Кримінальне провадження, його поняття та 
структура

Кримінальне провадження – це цілісна відносно автономна по-
лістадійна частина кримінального процесу, що об’єднує комплекс 
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взаємопов’язаних і взаємообумовлених процесуальних дій, які, будучи 
спрямованими на вирішення загальних завдань кримінального прова-
дження через досягнення конкретного правового результату, здійсню-
ються уповноваженими суб’єктами з приводу процесуальних відносин 
(що можуть бути пов’язані чи не пов’язані безпосередньо з матеріаль-
но-правовими відносинами), які відрізняються предметною характе-
ристикою, в особливому процесуальному порядку, результати яких 
формалізуються у відповідних процесуальних рішеннях.

Кримінальне провадження в цілому поділяється на відносно авто-
номні провадження, які є його структурними компонентами, тісно 
пов’язані між собою та спрямовані на вирішення загальних завдань 
кримінального провадження (наприклад, провадження у зв’язку з до-
судовим розслідуванням та судовим розглядом кримінального право-
порушення; провадження в суді апеляційної інстанції та інші). Кожне 
провадження має не менш двох стадій (тобто є полістадійним). Напри-
клад, провадження у зв’язку з досудовим розслідуванням, судовим роз-
глядом кримінального правопорушення та виконанням рішення суду 
включає наступні стадії: досудове розслідування, підготовче проваджен-
ня, судовий розгляд і виконання судових рішень. В свою чергу, стадії 
поділяються на певні етапи, в яких вирішуються проміжні завдання 
кожної стадії кримінального процесу, на що спрямовані процесуальні 
рішення, які приймаються на певному етапі. Наприклад, стадія судового 
розгляду включає п’ять наступних етапів – відкриття судового засідання; 
з’ясування обставин та перевірка їх доказами; судові дебати; останнє 
слово обвинуваченого та ухвалення судового рішення.

6.  система кримінального процесу.  
стадії та окремі провадження, їх загальна 
характеристика

Сучасна система кримінального процесу утворюється сукупністю 
процесуальних проваджень та порядків здійснення процесуальної 
діяльності в їх межах.

Система кримінального процесу може бути представлена гори-
зонтальною (наявність окремих процесуальних проваджень) та вер-
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тикальною (від окремого процесуального провадження до елементар-
ної процесуальної дії) структурою.

Найбільшими за обсягом структурними утвореннями криміналь-
ного процесу є процесуальні провадження, які включають у себе дві 
або більше стадій, що, у свою чергу, складаються з певних етапів.

Поняття кримінального провадження див. питання 4.
Стадії кримінального провадження – це відносно відокремлені, 

але пов’язані між собою частини процесуального провадження, які 
характеризуються локальними завданнями, колом учасників, особли-
востями процесуальної діяльності та правовідносин, строками, а також 
підсумковими процесуальними рішеннями. Кожна попередня стадія 
відокремлюється від наступної підсумковим процесуальним рішенням, 
яке завершує певний цикл процесуальних дій та правовідносин.

Горизонтальна структура системи кримінального процесу (за 
критерієм спрямованості) включає:

(1) основні провадження (їх предметом виступають кримінально-
правові відносини). До таких слід віднести: провадження у зв’язку 
з досудовим розслідуванням, судовим розглядом кримінального пра-
вопорушення та виконанням рішення суду; провадження з перегляду 
судових рішень, яке включає: провадження в суді апеляційної інстан-
ції; провадження в суді касаційної інстанції; провадження за ново-
виявленими або виключними обставинами. Перше із вище вказаних 
процесуальних проваджень включає наступні стадії: досудове роз-
слідування, підготовче провадження, судовий розгляд і виконання 
судових рішень. Усі вказані стадії цього полістадійного провадження 
знаходяться між собою у логічному та функціонально-часовому 
зв’язку й спрямовані на вирішення завдань кримінального проваджен-
ня, які закріплено у ст. 2 КПК. Кожна з його стадій структурно вклю-
чає певні етапи, які пов’язані між собою і в сукупності складають її 
зміст (наприклад, стадія судового розгляду включає п’ять наступних 
етапів – відкриття судового засідання; з’ясування обставин та пере-
вірка їх доказами; судові дебати; останнє слово обвинуваченого та 
ухвалення судового рішення). 

(2) забезпечувальні провадження (направлені на створення умов 
для вирішення завдань кримінального провадження), у яких виокрем-
люють дві підгрупи: 


