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Анотація

Посібник укладений відповідно до положень Конституції України,
Кримінального процесуального кодексу України, інших нормативно-правових
актів, дозволив компактно у формі питання-відповіді представити матеріал
навчальної дисципліни «Кримінальний процес України».   

Видання підготовлене для здобувачів ступеня вищої освіти,
науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, працівників органів
досудового розслідування, прокуратури, суду, адвокатів.



СПИСОК ОСНОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
 
 

АРК – Автономна Республіка Крим 
ЄРДР – Єдиний реєстр досудових розслідувань 
ЄСПЛ – Європейський суд з прав людини 
КК України – Кримінальний кодекс України 
КПК України – Кримінальний процесуальний кодекс України 
КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення 
ДБР – Державне бюро розслідувань 
НАБ України  – Національне антикорупційне бюро України  
МВС – Міністерство внутрішніх справ 
САП – Спеціалізована антикорупційна прокуратура  
ПЗВХ  примусові заходи виховного характеру 
ПЗМХ – примусові заходи медичного характеру  
ЦК України – Цивільний кодекс України 
аб. – абзац 
гл. – глава 
п. – пункт 
ст. – стаття 
ч. – частина 

  



ПЕРЕДМОВА 
 
 
Кримінальний процес України – це одна із основних, фундамента-

льних та базових юридичних дисциплін у підготовці висококваліфіко-
ваних спеціалістів-юристів вищих навчальних закладах. Її призначен-
ня – надати можливість здобувачам ступеня вищої освіти отримати 
необхідну інформацію про те, як має здійснюватися кримінальне про-
вадження.  

Прийнятий 13 квітня 2012 року Кримінальний процесуальний ко-
декс України постійно удосконалюється.  

Станом на початок 2020 року законодавець розробив численні зміни 
та доповнення до кримінального процесуального законодавства, які 
стосуються: здійснення досудового розслідування кримінальних про-
ступків, проведення та фіксування окремих видів слідчих (розшукових) 
дій, порядку обчислення строків досудового розслідування, здійснення 
спеціального досудового розслідування та судового провадження тощо. 
Ці зміни обумовили необхідність оновлення навчального посібника 
«Кримінальний процес України у питаннях і відповідях».  

У Загальній частині навчального посібника розглядаються такі ос-
новні питання: поняття, суть і завдання кримінального процесу, джере-
ла кримінального процесуального права, засади, суб’єкти кримінально-
го провадження, докази та доказування у кримінальному процесі, 
відшкодування шкоди, процесуальні строки і витрати, заходи забезпе-
чення кримінального провадження.  

В Особливій частині розглядаються стадії кримінального процесу та 
приділяється увага слідчим (розшуковим) діям, особливим порядкам 
кримінального провадження та основним положенням міжнародного 
співробітництва під час кримінального провадження. 

Навчальний посібник підготовлений у межах чинного кримінально-
го процесуального законодавства України із врахуванням положень За-
кону України від 22 листопада 2018 року «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування 
окремих категорій кримінальних правопорушень», який набуває чинно-
сті 1 липня 2020 року.  

Це навчальне видання допоможе здобувачам ступеня вищої освіти 
під час підготовки до складання заліків та іспитів із зазначеної навча-
льної дисципліни та може стати у нагоді практичним працівникам (слі-
дчим, детективам, працівникам прокуратури, суду, адвокатам) а також 
науковцям і викладачам. 
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