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РОЗДІЛ VII.  
КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

1. Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії в просторі, часі та за ко-
лом осіб. Завдання кримінального провадження. ............................................................................................. 326
2. Загальні засади кримінального провадження. Верховенство права, законність, рівність перед 
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нормативно-правовий механізм забезпечення реалізації. Змагальність сторін як основоположна 
засада функціонування кримінального судочинства в Україні. ....................................................................... 328
3. Процесуальні гарантії діяльності адвоката в кримінальному провадженні. .............................................. 330
4. Види адвокатської діяльності в кримінальному провадженні. Загальні правила участі захисни-
ка у кримінальному провадженні. Порядок залучення захисника та підтвердження його повнова-
жень на участь у кримінальному провадженні. Випадки обов’язкової участі захисника у кримі-
нальному провадженні. Відмова від захисника і його заміна. ......................................................................... 332
5. Участь адвоката на стадії досудового розслідування, його права та обов’язки. Участь адвоката 
у слідчих (розшукових) діях. Суть, методика, значення та тактика участі адвоката в процесуаль-
них діях на стадії досудового розслідування. ................................................................................................... 337
6. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії, види та підстави їх проведення. ...................... 342
7. Клопотання адвоката на досудовому розслідуванні. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
слідчого та прокурора на стадії досудового розслідування. Оскарження ухвал слідчого судді під 
час досудового розслідування. ............................................................................................................................ 348
8. Поняття доказів, належність та допустимість при визнанні відомостей доказами. Визнання 
доказів недопустимими. Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. 
Обов’язок доказування. Висновок експерта як джерело доказу у кримінальному провадженні. 
Права адвоката щодо збирання доказів. Оцінка доказів. ................................................................................. 351
9. Відводи. Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримі-
нальному провадженні. Підстави для відводу прокурора, слідчого, захисника, представника, 
спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання. Заява про відвід та порядок 
вирішення питання про відвід. Наслідки відводу. ............................................................................................ 354
10. Заходи забезпечення кримінального провадження, їх види, загальні правила застосування. Виклик 
слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. Загальні положення тимчасового доступу до речей 
і документів. Тимчасове вилучення майна. Арешт майна. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. ...356
11. Запобіжні заходи, їх види, мета і підстави застосування. Обставини, що враховуються при 
обранні запобіжного заходу. Положення щодо порядку скасування і зміни запобіжного заходу. 
Порядок застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та продовження строку 
тримання під вартою. Строки та порядок подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді 
про застосування запобіжного заходу. ............................................................................................................... 365
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дика ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Адвокатське досьє (провадження). ........ 371
14. Загальні положення спеціального досудового розслідування та спеціального судового прова-
дження, їх особливості. ....................................................................................................................................... 374
15. Особливі порядки провадження щодо кримінальних проступків та в суді присяжних. Участь 
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20. Угоди про примирення та про визнання винуватості в кримінальному провадженні. Ініцію-
вання та укладення угоди, вимоги до її змісту. Участь адвоката при укладенні угод. Наслідки 
укладення та затвердження угоди. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди. .............. 403
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