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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

 

Актуальність теми. Із прийняттям Кримінального процесуального 

кодексу України (далі – КПК України) у 2012 році розпочався новітній етап у 

побудові кримінального процесу нашої держави. Реформа обумовила істотну 

зміну у наукових підходах дослідження кримінального процесу, у кримінальній 

процесуальній діяльності учасників кримінального провадження, викладанні 

навчальних дисциплін, громадській думці щодо подій та явищ кримінального 

процесуального та кримінально-правового характеру тощо. Але найбільше 

трансформувалась система кримінального процесу України. Зміни, що 

відбулись, докорінно її змінили, сформували нові виклики для переосмислення 

окремих елементів, компонентів та підсистем системи кримінального процесу 

України. 

Низка змін, що були впроваджені, зокрема укріплення гарантій прав і 

свобод осіб у кримінальному провадженні, систематизація засад кримінального 

провадження, запровадження використання практики Європейського суду з 

прав людини (далі – ЄСПЛ), судового контролю, права сторони захисту на 

збирання доказів, провадження на підставі угод, дізнання як форми 

розслідування кримінальних проступків та інших змін обумовило 

удосконалення вітчизняної кримінальної процесуальної системи. Водночас це 

призвело до прогалин та колізій практики застосування кримінального 

процесуального законодавства. Запроваджені новели та раніше існуючі 

інститути були поєднані у новій системі кримінального процесу, але це 

спричинило невизначеність у реалізації норм КПК України. 

Сьогодні, коли майже вісім років КПК України діє на її території, можна 

вести мову про усталеність законодавчої системи кримінального процесу, 

напрацювання системної практики застосування кримінального процесуального 

законодавства, систему наукових розробок стосовно проблем кримінального 

процесу та створення методології навчальної дисципліни «Кримінальний 

процес».  

З огляду на складність кримінального процесу України як єдиної системи, 

існування різної практики застосування її компонентів та елементів, 

виникнення системних проблем та відсутності єдиних шляхів до їх вирішення 

виникла потреба у проведенні теоретико-практичного аналізу системи 

кримінального процесу та формулювання науково обґрунтованих пропозицій, 

які спрямовані на подолання проблемних аспектів такої системи. 

Значний вклад у формування та розвиток  наукових досліджень системи 

кримінального процесу зробили дореволюційні та радянські вчені 

М. С. Алєксєєв, В. Г. Даєв, О. Ф. Кістяковський, Л. Д. Кокорєв, Е. Ф. Куцова, 

П. І. Люблінський, А. Л. Ривлін,  А. Й. Рогожин,  М. С. Строгович, 

І. В. Тиричєв, М. О. Чельцов та ін.  

Дослідженню проблем системи кримінального процесу у різних її 

аспектах присвячені праці українських науковців Ю. П. Аленіна, 

С. А. Альперта, Т. В. Варфоломеєвої, А. Ф. Волобуєва, В. І. Галагана, 

І. В. Гловюк, В. Г. Гончаренка, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, 

Є. Г. Коваленка, М. В Костицького, О. П. Кучинської, Л. М. Лобойка, 

Т. О. Лоскутова, Є. Д. Лукʼянчикова, В. Т. Маляренка, О. Р. Михайленка, 
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М. М. Михеєнка, В. В. Молдована, В. Т. Нора, Д. П. Письменного, 

М. А. Погорецького, В. О. Попелюшка, В. В. Рожнової, Д. Б. Сергєєвої, 

О. С. Старенького, В. М. Тертишника, В. М. Трофименка, Л. Д. Удалової, 

В. І. Фаринника, В. П. Шибіки, О. Г. Шило, М. Є. Шумила, О. Г. Яновської та 

багатьох інших вчених. 

Разом з цим, у вітчизняній кримінально-процесуальній науці тема 

системи кримінального процесу України не достатньо розроблена та 

досліджена, а, відповідно, не сформовано цілісне уявлення про структурні 

компоненти та елементи такої системи, їх зміст та взаємозвʼязок.  

Вказане вище обумовило вибір теми дисертаційної роботи та її 

актуальність, наукове, практичне значення, необхідність комплексного 

дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрям 

дисертаційного дослідження узгоджується із Національною стратегією у сфері 

прав людини, затвердженою Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. 

№ 501/2015.; виконано дисертацію відповідно до п. 7 «Актуальні проблеми 

реалізації кримінального процесуального законодавства та розслідування 

злочинів» Пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів 

внутрішніх справ України на період 2015-2019 років, затверджених наказом 

МВС України від 16 березня 2015 року № 275. 

Робота узгоджується відповідно до Переліку пріоритетних тематичних 

напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 

року, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 7 вересня 2011 р. 

№ 942.  

Дисертація виконана в рамках наукової теми кафедри кримінально-

правових дисциплін та судових експертиз «Захист прав особи у кримінальному 

процесі» та згідно із планом науково-дослідних робіт Донецького юридичного 

інституту МВС України. 

Тему дисертації затверджено Вченою радою Донецького юридичного 

інституту МВС України 26 березня 2014 року (протокол № 10). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є комплексне розвʼязання 

теоретичних і практичних проблем системи кримінального процесу України, 

формування на цій основі концептуальних засад кримінальної процесуальної 

діяльності в Україні, а також формування науково-обґрунтованих рекомендацій  

стосовно удосконалення законодавства та практики його реалізації.  

Досягнення зазначеної мети вимагає розвʼязання таких завдань: 

- визначити поняття кримінальної процесуальної системи та її зміст і 

компоненти та розкрити застосування системного підходу у кримінальному 

процесі України;  

- встановити генезу вітчизняного кримінального процесуального 

законодавства та дати оцінку сучасному стану його системи;  

- розкрити кримінальну процесуальну діяльність як системне правове 

явище; 

- визначити системність науки кримінального процесу; 

- встановити поняття та критерії для типологізації кримінальних 

процесуальних систем, поняття типу кримінальної процесуальної системи та 

ознаки такого типу; 
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- розкрити особливості англо-американської системи кримінального 

процесу як типу кримінальної процесуальної системи; 

- розкрити особливості континентальної системи кримінального 

процесу як типу кримінальної процесуальної системи; 

- розкрити зміст та особливості інших типів кримінальної 

процесуальної системи (традиційного та релігійного); 

-  визначити початок досудового розслідування та дати оцінку 

системності під час досудового розслідування кримінального провадження; 

- розкрити провадження в суді першої інстанції як системне явище; 

- встановити системність правового регулювання під час перегляду 

судових рішень; 

- запропонувати шляхи удосконалення використання правових 

цінностей ЄСПЛ у кримінальній процесуальній системі України;  

- охарактеризувати міжнародні стандарти кримінального 

судочинства як компонент кримінальної процесуальної системи України. 

Обʼєктом дослідження є комплекс правових відносин, що виникають у 

сфері кримінальної процесуальної системи України. 

Предметом дослідження є система кримінального процесу України. 

Методи дослідження.  Для досягнення поставленої мети, розвʼязання 

обумовлених нею завдань, забезпечення достовірності отриманих результатів, 

правильності сформульованих висновків використано систему методів 

наукового пізнання: загальнонаукових та спеціальних методів, які 

використовуються під час юридичних наукових досліджень.  

Основу становить загальний діалектичний метод наукового пізнання 

реально існуючих явищ і процесів у межах дослідження системи кримінального 

процесу України. За його допомогою систему кримінального процесу України 

досліджено як реально існуюче цілісне правове явище, яке структурно поділене 

на складові частини та взаємозвʼязки між ними, а також за його допомогою 

встановлено розвиток та закономірності такої системи.  

Спеціальними методами наукового дослідження, використаними в 

дисертації, є: системно-структурний метод, який використовувався в ході 

аналізу всього предмета дисертаційного дослідження (розділи 1-4);  історико-

правовий – при аналізі законодавчого розвитку та становлення системи 

кримінального процесу України та підходів до її розуміння у наукових 

джерелах (підрозділи 1.1., 1.2.); порівняльно-правовий – при дослідженні та 

порівнянні типологій кримінальних процесуальних систем (розділ 2); норм 

вітчизняного, а також вітчизняного і закордонного кримінального 

процесуального законодавства (розділи 1-4); формально-логічний 

(догматичний) – при аналізі формулювання норм законодавства (розділи 1-4); 

статистичний – при роботі із статистичною інформацією для обґрунтування 

теоретичних положень роботи (розділ 3); соціологічний – при узагальненні 

результатів дослідження практики застосування кримінального процесуального 

законодавства та результатів анкетування (розділи 1-4). Такі методи 

використовувалися в роботі у взаємозалежності та взаємозв’язку, що 

забезпечило об’єктивність, всебічність та повноту дослідження.  

Науково-теоретичне підгрунтя роботи становлять наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі психології, філософії, інформаційних 
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технологій, кібернетики, історії, теорії держави і права, кримінального 

процесуального права, криміналістики, цивільного процесуального права, 

міжнародного права, а також наукові праці, в яких аналізуються окремі 

проблеми системи кримінального процесу України. 

Нормативно-правовою основою є положення Конституції України, 

міжнародних нормативно-правових актів з питань захисту прав і свобод 

людини, вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство, рішення 

Конституційного Суду України і законодавство окремих зарубіжних країн. 

Емпіричну базу дослідження складають практика ЄСПЛ (100 справ); дані, 

отримані під час опитування 296 респондентів (75 слідчих, 69 прокурорів, 

89 адвокатів і 63 суддів); ухвали слідчих суддів за період з 2012 по 2020 р.р.  

(503 ухвали); вироки судів за період з 2012 по 2020 р.р. (427 вироків), 

постанови Касаційного кримінального суду Верховного Суду (287 постанов), а 

також особистий досвід роботи автора адвокатом. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 

є першим в Україні комплексним монографічним дослідженням теоретичних та 

правових основ системи кримінальному процесу України, в якому 

обґрунтовується низка концептуальних для теорії й практики понять, положень, 

висновків та пропозицій, одержаних автором особисто, серед яких 

найсуттєвішими є такі: 

вперше: 

- визначено поняття системи кримінального процесу та розкрито, їз 

застосуванням системного підходу у кримінальному процесі, як множину 

складних (підсистем) і простих елементів кримінальної процесуальної 

діяльності, що обʼєднані взаємозвʼязками, які відображаються в правах і 

обовʼязках учасників кримінального провадження, та створену з метою 

задоволення потреб як держави, так і населення; 

- запропоновано шляхи використання системного підходу у кримінальному 

процесі для встановлення основних системних понять кримінального процесу, 

класифікації самої системи та її підсистем, сутності системних явищ та їх 

змістовної характеристики, специфічних засад, методів та форм кримінальної 

процесуальної діяльності і їх взаємозв’язку, стадій кримінального процесу, 

використанні системних звʼязків у нагляді та контролі за кримінальним 

провадженням, використанні системного підходу у досягненні завдань 

кримінального провадження; 

- охарактеризовано такі об’єкти системи кримінального процесу як вхід у 

систему кримінального процесу, зв’язки у кримінальному процесі, винятки із 

системи; 

- розроблено концепцію розуміння змісту кримінальної процесуальної 

системи як сукупності її основних компонентів й елементів та надано їх 

характеристику; 

- запропоновано визначити кримінальну процесуальну діяльність через 

систему ознак, що їй притаманні з урахуванням того, що предметом та 

засобами реалізації такої діяльності є інформація: фактичні дані та інша 

інформація; 
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- доведено, що системність науки кримінального процесу України 

визначається через групу загальних і спеціальних ознак, а також визначено 

характеристики такої системності; 

- визначено загальні ознаки типу кримінальної процесуальної системи, які 

дозволяють віднести кримінальну процесуальну систему до певної групи 

систем, виокремлених на основі певних рис;  

- обґрунтовано компоненти системи досудового розслідування, на підставі 

їх аналізу визначено, що вони зумовлюють поняття «належна правова 

процедура» під час досудового розслідування, а також окреслено динамічність 

та функціональність досудового розслідування;  

- визначено характеристики судового провадження в суді першої інстанції 

як системного явища (субординація, взаємопроникнення, взаємообумовленість, 

цілісність) та ознаки багаторівневості усієї кримінальної процесуальної 

системи; 

- встановлено, що завдяки провадженням із перегляду судових рішень 

система кримінального процесу набуває ознак функціонування та розвитку як 

двох типів динаміки системи; 

- запропоновано комплекс міжнародних стандартів прав юридичних осіб у 

кримінальному провадженні через визначення переліку таких прав, які можуть 

бути притаманні юридичній особі як правовій фікції; 

удосконалено: 

- періодизацію генезису вітчизняного кримінального процесуального 

законодавства шляхом встановлення п’яти етапів такого генезису; 

- теоретичні положення щодо розуміння «кримінального процесуального 

закону» як законів України та підзаконних нормативно-правових актів, а 

практику Верховного Суду та Європейського суду з прав людини як джерело 

кримінального процесуального права; 

- наукові підходи до розуміння поняття «тип кримінальної процесуальної 

системи» як властивості кримінальної процесуальної системи, що визначений 

наявністю схожих та відмінних ознак від інших систем; 

- вчення про те, що усім складникам компоненту перегляду судових 

рішень притаманно ряд спільних системних ознак: цілеспрямованість, 

алгоритмічність, результативність; 

- шляхи для використання правових цінностей ЄСПЛ у кримінальній 

процесуальній системі України як фактичну реалізацію основоположних прав 

та свобод громадян, оптимізацію діяльності суду, сторін та інших учасників 

кримінального провадження, використання практики ЄСПЛ під час 

законотворчої діяльності, розвиток інформаційних засобів, посилення протидії 

перекручуванню та такому, що не відповідає дійсності цитуванню рішень 

ЄСПЛ, визначення обов’язку використання правових позицій ЄСПЛ; 

- дефініцію міжнародних стандартів прав людини у кримінальному процесі 

через імплементовані у систему кримінального процесуального законодавства 

норми міжнародних договорів та вимоги, які пред’являються до кримінально-

процесуальних механізмів; 

- доктринальні підходи до вчення про міжнародні стандарти кримінального 

судочинства під якими необхідно розуміти засновані на консенсусі норми, які 
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спрямовані на досягнення оптимального ступеня дотримання прав учасників 

кримінального провадження та судочинства у кримінальних справах загалом; 

дістало подальший розвиток: 

- типологізація кримінальної процесуальної системи через застосування 

класифікації – поділу на групи та вибору критерієм поділу типології правових 

систем (правових сімей); 

- диференціація та визначення характеристик англо-американського, 

континентального, релігійного і традиційного типу кримінальних 

процесуальних систем; 

- обґрунтування необхідності змін окремих норм кримінального 

процесуального законодавства: ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 66, ч. 3 ст. 95, ст. 97, ст. 110, 

ст. 128, ч. 6 ст. 224, ч. 1 ст. 242, ч. 1 ст. 244, ч. 2 ст. 309  КПК України, п. 6 ч. 1 

ст. 5 Закону України «Про судовий збір». 

Практичне значення одержаних результатів. Викладені в дисертації 

положення, висновки й пропозиції є внеском у науку кримінального процесу та 

можуть використовуватись у різних галузях діяльності: 

- у нормотворчій діяльності – для вдосконалення норм чинного КПК 

України, інших правових актів, які регламентують кримінальну процесуальну 

діяльність (лист апарату Верховної Ради України № 09-0061.22.20/1.2-04.20-Ц 

від 27 квітня 2020 р.); 

- у практичній діяльності – пропозиції й рекомендації, викладені в 

дисертації, впроваджені в практичну діяльність адвокатського бюро «Вероніки 

Кожемякіної» (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у 

практичну діяльність адвокатського бюро «Вероніки Кожемякіної» від «9» 

квітня 2020 р.; акт впровадження у практичну діяльність громадської 

організації «Обʼєднання «Адвокат» від 12 березня 2020 р.); 

- у навчальному та науково-дослідному процесі – при викладанні 

навчальних дисциплін «Кримінальний процес України», «Кримінально-

процесуальне доказування», «Процесуальний статус учасників кримінального 

провадження», «Криміналістичне забезпечення доказування у кримінальному 

провадженні», «Теорія та практика доказів і доказування в юридичному 

процесі», «Доказування на досудовому розслідуванні», «Негласні (слідчі) 

розшукові дії» та при підготовці підручників, навчальних і довідкових 

посібників, курсів лекцій, тестових завдань та дидактичних матеріалів, 

наукових статей, тез конференцій (акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у навчальний та науково-дослідний процеси 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка від 09 червня 2020 р.; акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження у освітній та науково-дослідний процеси Хмельницького інституту 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» № 105 від 28 квітня 2020 р.; акт впровадження 

результатів дисертаційного дослідження до освітнього процесу Донецького 

юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України від 28 травня 

2020 р.; акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у науково-

дослідну діяльність Донецького юридичного інституту Міністерства 

внутрішніх справ України від 28 травня 2020 р.; акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у науково-дослідну діяльність Хмельницького 

науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 
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7 квітня 2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана автором особисто і є 

самостійним дослідженням. В опублікованих працях, написаних у 

співавторстві, власні теоретичні розробки дисертанта становлять визначений у 

списку праць обсяг. Наукові ідеї, що належать співавторам опублікованих 

праць, у дисертації не використовувались. 

Апробація результатів дисертації. Основні ідеї дисертації доповідалися 

й обговорювалися та оприлюднені у виступах на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, круглих столах, а саме: 

«Актуальні питання реформування правової системи України» (м. Луцьк, 29-

30 травня 2009 р.), «Правова система України у світлі сучасних активних 

реформаційних процесів» (м. Київ, 29-30 грудня 2010 р.) «Законодавство 

України: проблеми та перспективи» (Закарпаття, Міжгірський р-н, с. Верхній 

Студений, 28 січня-1 лютого 2010 р.); «Освіта та наука без кордонів – 2013» 

(м. Перемишль, 7-15 грудня 2013 р.); «Актуальні питання державотворення в 

Україні» (м. Київ, 23 травня 2014 р.); «Європейські стандарти захисту прав у 

цивільному судочинстві: випробування часом» ( м. Київ, 26 вересня 2014 р.); 

«Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки на сучасному етапі 

реформування кримінальної юстиції» (м. Хмельницький, 17 квітня 2015 р.); 

«Актуальні проблеми кримінального права та процесу» (м. Кривий Ріг, 

12 червня 2015 р.); «Юридична наука та практика: виклики сучасних євро 

інтеграційних процесів» (м. Братислава, 27-28 листопада 2015 р.); «Вплив 

інтеграційних тенденцій на розвиток вітчизняного права» (м. Одеса, 24 лютого 

2017 р.); «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики 

та оперативно-розшукової діяльності» (м. Хмельницький, 3 березня  2017 р.); 

«Шістнадцяті економіко-правові дискусії (юридичне спрямування)» (м. Львів, 

15 березня 2017 р.); «Актуальні проблеми удосконалення кримінального 

процесуального законодавства (м. Одеса, 21 квітня 2017 р.); «Традиції та 

інновації в праві» (м. Новополоцьк, 6-7 жовтня 2017 р); «Актуальні питання 

кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи» (м. Київ, 

24 листопада 2017 р.); «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, 

криміналістики та оперативно-розшукової діяльності» (м. Хмельницький, 

2 березня 2018 р.); «Розвиток юридичних наук: проблеми та рішення» 

(м. Каунас, 27-28 квітня 2018 р.); «Проблеми забезпечення прав і свобод 

людини» (м. Луцьк, 13 грудня 2019 р.); «Систематизація українського і 

європейського законодавства в сучасних реаліях» (м. Арад, 27-28 грудня 

2019 р.).   

Публікації. Основні положення, висновки дослідження та рекомендації, 

що сформульовані в дисертації, відображено у 1-й одноособовій монографії, 

двадцяти пʼяти статтях у наукових фахових виданнях України (з них 8 у 

співавторстві), шести статтях – у наукових періодичних виданнях інших держав 

(з них дві у співавторстві), тезах 20 доповідей на наукових і науково-

практичних конференціях (з них 3 у співавторстві), а також 5-ти працях, які 

додатково відображають результати дослідження. 

Структура дисертації визначається метою, завданнями та предметом 

дослідження і композиційно складається з анотації, переліку умовних 

позначень, вступу, чотирьох розділів, що містять у собі чотирнадцять 
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підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг 

дисертації – 437 сторінок, із них основний текст викладено на 331 сторінці, 

список використаних джерел (533 найменувань) становить 53 сторінки та 

додатки на 34 сторінках. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано 

ступінь її наукової розробки; звʼязок із науковими програмами, планами, 

темами, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет та методи дисертаційного 

дослідження; науково-теоретичне підгрунтя, нормативно-правову основу, 

емпіричну базу, сформульовано наукову новизну, практичне значення 

результатів, що були отримані, особистий внесок здобувача, апробацію 

результатів, наявність публікацій за темою дисертації та розкрито її структуру. 

Розділ 1 «Загальнотеоретичні положення визначення кримінального 

процесу як системи» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Поняття «кримінальна процесуальна система», її зміст 

та компоненти» досліджуються наукові погляди на поняття «кримінальна 

процесуальна система» та обґрунтовується авторський підхід до розуміння цієї 

категорії. У роботі відзначається, що існує багатогранне розуміння поняття 

«кримінальна процесуальна система», оскільки вона може бути 

охарактеризована з різних позицій: 1) як використання системного підходу в 

кримінальному процесі; 2) як обʼєкт для порівняльного правознавства, 

типологізації кримінальних процесуальних систем; 3) як обʼєкт для наукового 

дослідження; 4) в перспективі, – як навчальна дисципліна.  

Досліджуючи комплексно перший підхід, автор виходить з того, що 

кримінальна процесуальна система це цілісне правове явище, яке, в свою чергу, 

складається з системних правових явищ більше дрібного характеру. 

Ґрунтуючись на імперативних вказівках, автором встановлено, що межі 

кримінальної процесуальної системи визначаються чинним кримінальним 

процесуальним законодавством, яке і виступає її формуючим фактором. В той 

же час наука кримінального процесу і Кримінальний процесуальний кодекс 

України розширюють межі кримінальної процесуальної системи шляхом 

широкого використання диспозитивного методу правового регулювання 

відносин в кримінальному процесі, або дозволу на використання такого методу. 

Зроблено висновок, що компоненти кримінальної процесуальної системи 

не функціонують довільно, а зумовлені самою системою, тим, що вони є її 

складовими, а перелік складових кримінальної процесуальної системи 

визначається критерієм достатності для реалізації цілей такої системи у 

державі. 

Звʼязки між компонентами кримінальної процесуальної системи визначено 

як права та обовʼязки учасників кримінального провадження, реалізація яких 

призводить до виникнення складових системи, їх зміни та залучення нових 

складових системи, припинення компонентів. Отже, статична кримінальна 

процесуальна система передбачає можливість динаміки через реалізацію прав і 

обовʼязків субʼєктів такої системи. 
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Кримінальна процесуальна система охарактеризована як функціональна, 

полікомпонентна, динамічна, соціально необхідна, змінна, ситуативна 

(адаптивна), відкрита. 

Сформульовано висновок, що система кримінального процесу – це  

множина складних (підсистем) і простих елементів кримінальної процесуальної 

діяльності, що обʼєднані взаємозвʼязками, які відображаються в правах і 

обовʼязках учасників кримінального провадження, створена з метою 

задоволення потреб як держави, так і населення. 

Автор вважає, що до властивостей кримінальної процесуальної системи, 

які відрізняють її від інших систем, віднесено те, що: вона є складовою правової 

системи держави та вторинна по відношенню до неї; взаємозвʼязки між 

компонентами й елементами складаються з прав та обовʼязків учасників 

кримінального судочинства; межі кримінальної процесуальної системи 

визначаються чинним кримінальним процесуальним законодавством, а 

узагальнено – переліком її компонентів; компоненти кримінальної 

процесуальної системи функціонують послідовно, виконуючи чітко визначені 

функції, реалізуючи мету кримінальної процесуальної системи в цілому; 

компоненти кримінальної процесуальної системи змістовно достатні настільки, 

наскільки їх визначає кримінальна процесуальна політика держави. 

Упередження хаосу у кримінальній процесуальній системі забезпечується 

її властивостями: цілісність, подільність на частини, постановка завдань, 

багатогранність, збереження своєї форми та спрямованість на досягнення 

встановлених завдань у процесі взаємодії із зовнішнім середовищем. 

До змісту вітчизняної кримінальної процесуальної системи віднесено такі 

компоненти та елементи: кримінальні процесуальні норми, процесуальні дії, 

окремі підсистеми, що функціонують у межах кримінальної процесуальної 

системи, кримінальну процесуальну доктрину, кримінальну процесуальну 

політику, протиріччя кримінальної процесуальної системи та взаємозвʼязки між 

зазначеними компонентами й елементами. 

У підрозділі 1.2 «Генезис та система вітчизняного кримінального 

процесуального законодавства» досліджуються компоненти кримінального 

процесуального законодавства України та етапи їх розвитку.  

Автором обґрунтовано висновок про те, що зміст нормативних актів, які 

варто відносити до кримінального процесуального законодавства, повинен 

забезпечувати реалізацію положень, які закріплені у ст. 2 КПК України і 

розкривати завдання кримінального провадження. При цьому 23% опитаних 

респондентів зазначили, що у них виникали проблеми у розумінні та 

використанні поняття «кримінальне процесуальне законодавство». 

Підкреслюється, що під «відповідними положеннями Конституції 

України» варто розуміти норми Основного закону держави, що встановлюють 

основоположні та пріоритетні напрями правової політики держави у сфері 

регулювання суспільних відносин щодо виконання завдань кримінального 

судочинства. Ці норми бланкетного характеру, оскільки встановлюючи 

нормативні засади формування та функціонування практично всіх сфер 

діяльності в межах держави, потребують деталізації у конституційних та інших 

законах. До «відповідних положень Конституції України» варто віднести 

норми, передбачені ст.ст. 3, 6, 8-10, 19, 21-34, 41, 55-59, 61-64, 68, 85, 92, 116, 
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121-131, 150 Конституції України.  

Визначено, що у понятті «інші закони України», що використане у ч. 2 

ст. 1 КПК України, є системна помилка. Автор дійшла до висновку, що поняття 

«інших законів України» потребує широкого розуміння шляхом тлумачення як 

сукупності нормативно-правових актів, адже кримінальна процесуальна 

діяльність не може засновуватись виключно на вузькому розумінні їх як лише 

норм законів України. 

Дисертант акцентує увагу, що положення засади верховенства права та 

засади законності визначають застосування норм кримінального 

процесуального закону, при цьому деталізуючи його, а як джерело норм 

кримінального процесуального права визначають практику Європейського суду 

з прав людини та Верховного Суду як своєрідну надбудову над кримінальним 

процесуальним законодавством та вектор у прийнятті процесуальних рішень. 

Дослідження генези кримінального процесуального законодавства 

здійснювалось із врахуванням того, що не лише кодифікація кримінального 

процесуального законодавства є формою кримінального процесуального 

закону. Грунтуючись на цьому визначено, що система кримінального 

процесуального законодавства пройшла етапи становлення від поняття 

«помсти» до кодифікованого кримінального процесуального законодавства. 

У підрозділі 1.3 «Кримінальна процесуальна діяльність: через призму 

системного підходу» проведено дослідження сутності поняття кримінальної 

процесуальної діяльності як системи. Зазначено, що розглядаючи кримінальний 

процес як кримінальну процесуальну діяльність можна простежити систему – 

спільні ознаки, які в своїй сукупності утворюють це поняття. До них автором 

віднесено: це різновид соціальної діяльності (специфічний вид діяльності); 

врегульована кримінальним процесуальним законом; є різними формами 

реалізації права (використання, дотримання, виконання та застосування права). 

Авторське бачення спільних ознак будь-якої кримінальної процесуальної 

діяльності таке: стосується вузької сфери суспільного життя; полягає у системі 

дій та рішень; передбачена кримінальним процесуальним законодавством 

України; здійснюється судом, сторонами та іншими учасниками кримінального 

провадження; можлива лише у межах кримінального провадження; спрямована 

на виконання завдань кримінального провадження; знаходить своє матеріальне 

вираження у процесуальних документах, а також носіях інформації, на яких за 

допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії.  

Дисертантом виокремлено, що у кримінально-процесуальній діяльності 

використовується інформація двох видів: 1) фактичні дані, отримані у 

передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку, на 

підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність 

чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального 

провадження та підлягають доказуванню; 2) інша інформація, що стосується 

кримінального провадження (наприклад, норми кримінального процесуального 

законодавства; інформація про досвід колег у тактиці проведення слідчих 

(розшукових) дій та методиці розслідування, проведення судового розгляду 

кримінального провадження або конкретної процесуальної дії тощо). Можна 

однозначно стверджувати, що інформація є однією із складових кримінально-

процесуальної діяльності.  
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Автор констатує, що «належну правову процедуру» необхідно розуміти як 

таку, що відповідає нормам кримінального процесуального законодавства, 

необхідну у звʼязку із порушенням публічних чи приватних інтересів 

кримінальним правопорушенням, потрібну для охорони прав, свобод та 

законних інтересів учасників кримінального провадження, для досудового 

розслідування, виконання завдань КПК України. 

Встановлюючи зміст «належної правової процедури», автор прийшла до 

висновку, що  вона: не повинна порушувати права та свободи особи; 

суперечити інтересам суспільства та держави; в її межах не повинен 

застосовуватись необґрунтований процесуальний примус; у ній мають бути 

відсутні підстави для скасування або зміни процесуального рішення. 

Констатовано, що будучи системою, належна правова процедура носить 

фрагментарний характер. Автор вбачає, що такий фрагментарний характер 

проявляється у тому, що кримінальне процесуальне законодавство регулює не 

абсолютно всі питання провадження по кримінальному правопорушенню, а 

частину питань врегульовано діловою етикою, тактикою ведення справи 

(наприклад, підготовка стороною свідків до перехресного допиту, тактика 

перехресного допиту тощо).  

Надалі дисертантом виокремлено, що для «належної правової процедури» 

характерний ряд ознак: 

1) вона встановлена кримінальним процесуальним законодавством, 

водночас окремі відносини в межах кримінального провадження можуть бути 

врегульовані моральними, етичними нормами, звичаєм; 

2) є системою процесуальних дій учасників кримінального провадження; 

3) у неї є цільове призначення, яке співпадає зі змістом ст. 2 КПК України 

«Завдання кримінального провадження», а реалізація кримінального 

провадження засновується на належній правовій процедурі; 

4) коло осіб, які беруть участь у належній правовій процедурі  

визначається поняттям «суд, сторони та інші учасники кримінального 

провадження»; 

5) поведінка учасників належної правової процедури завершується 

прийняттям процесуальних рішень; 

6) чітко визначені строки та місця для реалізації належної правової 

процедури; 

7) спрямована на подолання перешкод, що стоять на шляху задоволення 

інтересів учасників кримінального провадження; 

8) своєю реалізацією забезпечує рух інтересів учасників кримінального 

провадження до цінностей, гарантує їх законне і справедливе задоволення, і, 

таким чином, відображає роль юридичних інструментів і технологій 

кримінального провадження в загальній системі соціальних інститутів; 

9) є поєднанням самостійного використання особою своїх прав та свобод із 

правозастосовною практикою правоохоронних органів та суду.  

Підрозділ 1.4 «Системність науки кримінального процесу» містить 

дослідження про кримінально-процесуальну науку як систему.  Автор виходить 

із того, що наука кримінального процесу України вміщує аналіз наукових 

фактів, пояснює предмет та сам процес кримінальної процесуальної діяльності, 

досліджує суть кримінальних процесуальних явищ тощо. При цьому, як і будь-
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яка наука, дослідження явищ обʼєктивної дійсності наука кримінального 

процесу здійснює комплексно, із врахуванням елементів та компонентів, а 

також взаємозвʼязків між ними. Саме у цьому і проявляється її системність. 

Акцентовано увагу на тому, що кримінальний процес – це суспільна наука 

та може досліджувати (вивчати, акумулювати знання, аналізувати, зʼясовувати, 

порівнювати тощо) явища буття у взаємозвʼязку з іншими науками як 

галузевими юридичними науками, а також іншими суспільними науками 

(економіка, релігієзнавство, психологія, соціологія, суспільно-географічні 

науки тощо) та природничими науками. У дисертації також зазначено, що наука 

кримінального процесу є окремою науковою одиницею, що обумовлено 

окремим предметом дослідження та сукупністю методів дослідження 

(методологією науки кримінального процесу). При цьому предмет дослідження 

кримінальної процесуальної науки значно ширший, ніж предмет регулювання 

кримінального процесуального права. А обрана методологія наукового 

дослідження кримінального процесу має першочергово орієнтуватись на 

забезпечення практичної реалізації результатів кримінальної процесуальної 

науки. 

Розкривається, що системність науки кримінального процесу проявляється 

також в тому, що вона спрямована на вирішення проблем правотворчості, 

правореалізації та тлумачення норм кримінального процесуального права, 

тобто функціональності кримінального процесу, однак в своїй основі досліджує 

людські цінності. Також автор вважає, що кримінальна процесуальна наука 

невіддільна від суспільних відносин, які визначають як її напрямки досліджень, 

так і реалізацію її результатів.  

Наголошується, що в межах кримінального процесу дослідження 

відбуваються шляхом аналізу системи впорядкованих дій і взаємовідносин 

людей, способу обʼєднання функціональних частин і одночасно способу 

збереження їх функціональної автономії у кримінальній процесуальній 

діяльності, що є одним із доказів її системності. Акцентовано увагу на 

функціональності такої системи, а відповідно комплексності будь-яких 

наукових досліджень у сфері кримінального процесу. 

Розділ 2 «Типологія кримінальних процесуальних систем» складається 

із чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Типологія кримінальних процесуальних систем: поняття 

та критерії типологізації» доведено, що типологію кримінальних 

процесуальних систем можливо встановити за умови використання 

класифікації як методу впорядкування системи кримінального процесу та 

виокремлення різних видів, типів, моделей кримінального процесу. 

Автор вбачає, що на найвищому рівні теоретичного узагальнення 

класифікувати, тобто упорядковувати, поділяти кримінальний процес можна як 

особливий вид державної діяльності (практики), як галузь права (сукупність 

кримінальних процесуальних норм, що є змістом кримінального 

процесуального законодавства), як одну з галузей юридичної науки – науку 

кримінального процесу і як педагогічно адаптовану систему інформації, знань, 

навичок і вмінь про кримінальну процесуальну діяльність (навчальну 

дисципліну). 

Визначено, що наукові погляди та концепції, які розподіляються, 
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впорядковуються та систематизуються в доктрині кримінального процесу 

можуть не мати практичного значення в кримінальній процесуальній 

діяльності, але мати установчий вплив на кримінальне процесуальне 

законодавство. 

Дисертантом доводиться, що класифікація як процес, як правило, 

стосується кримінальної процесуальної діяльності, а як результат – науки 

кримінального процесу, кримінального процесу як навчальної дисципліни, і як 

гармонійне поєднання відображається в кримінальному процесуальному 

законодавстві. У будь-якому випадку вона може здійснюватися лише свідомо та 

лише у системі правових понять та явищ кримінального процесу. 

Окремим видом класифікації є встановлення типології кримінального 

процесу. Автором визначено критерїї для типологізації, а також поняття та 

ознаки типу кримінальної процесуальної системи. 

У підрозділі 2.2 «Англо-американський тип кримінальної процесуальної 

системи» узагальнено, що англо-американський тип системи кримінального 

процесу характеризується також такими особливостями: існування суду 

коронера (США); доказове право має ознаки окремої галузі, що визначає 

специфіку доказування;  система присяжних як величезний внесок у зміцнення 

думки людей про справедливість судів; інститут умовно-дострокового 

звільнення, коли таке звільнення надається в позасудовому порядку 

спеціальною комісією; акцент на концепцію відновного правосуддя (Restorative 

Justice); широке використання угод про визнання вини; дискреційність 

повноважень прокурора; спеціалізоване ювенальне судочинство тощо. 

Зроблено висновок, що сьогодні відбувається процес поєднання різних 

кримінальних процесуальних систем світу, однак, англо-американська система 

кримінального процесу має такі особливості: 

- джерелами кримінального процесуального права є судовий прецедент, 

нормативно-правові акти та правова доктрина, водночас важко визначити 

пріоритет прецеденту над нормативно-правовими актами в США, але він 

присутній в Англії; 

- англо-американська система кримінального процесу є змагальною або 

обвинувальною; 

- ця система ґрунтується на справедливості та в ній беруть початок такі 

явища кримінального процесу як угода про визнання вини, суд присяжних, 

концепція відновного правосуддя, дискреційність повноважень осіб, які ведуть 

кримінальне судочинство тощо. 

У підрозділі 2.3 «Континентальний тип кримінальної процесуальної 

системи», при дослідженні наукових поглядів акцентовано, що поняття 

кримінального процесу на європейському континенті досліджується не лише 

вітчизняними науковцями, а також науковцями країн, які входять до 

континентальної правової сімʼї, але й такі дослідження широко розповсюдженні 

у науці англо-американської системи кримінального процесу. Водночас автори 

системи загального права використовують поняття «інквізиційний», «цивільно-

правовий» та «континентальний» кримінальний процес. Автором визначено, що 

поняття «інквізиційний» використовується у порівнянні з поняттями 

«змагальний», а поняття «цивільно-правовий» розуміється у контексті генезису 

кримінального процесу континентальної Європи, поняття «континентальний» – 
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розкривається через вказівку на територію поширеності. 

Дисертант підтримує думку про те, що джерелами системи 

континентального кримінального процесу здебільшого є нормативно-правові 

акти. Однак, практика Європейського суду з прав людини, а також рішення 

вищих судових органів влади на сьогодні зайняли своє місце в системі джерел 

кримінального процесу країн континентальної правової системи. Наразі, таке 

становлення джерел є глобалізаційним процесом, який характеризується 

переходом від класичної системи римського права до оптимальних форм 

регулювання кримінальних процесуальних відносин для виконання завдань 

кримінального судочинства.  

У роботі також досліджено стадійність у континентальній системі 

кримінального процесу і особливості запозиченого із англо-американської 

системи інституту суду присяжних. 

У підрозділі 2.4 «Інші типи кримінальних процесуальних систем» розкриті 

нетипові для кримінального процесу України правові явища, або їхні елементи, 

що є в країнах релігійно-традиційної системи права. 

Автор дійшла до висновку, що кримінальний процес цих країн грунтується 

на традиціях, звичаях, релігійних нормах, із врахуванням соціально-

економічної формації кожної країни. Водночас у роботі зроблений акцент на 

тому, що відбувається зближення всіх кримінальних процесів окремих 

досліджуваних країн (особливо тих, які географічно близькі) та гармонізація із 

міжнародними стандартами кримінального судочинства. Втім, на такі процеси 

впливають економічні та соціокультурні реалії кожної окремо взятої держави. 

У роботі аргументований висновок, що країни традиційного типу 

кримінального процесу більш лояльні до запозичення елементів кримінального 

процесу англо-американської та континентальної правових систем, а країни 

релігійного типу таке запозичення здійснюють за умови повної трансформації 

релігійного типу в інший тип кримінального процесу. 

Розділ 3 «Особливості компонентів кримінальної процесуальної 

системи України відповідно до стадійності її побудови» складається із трьох 

підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Початок досудового розслідування кримінального 

провадження та досудове розслідування кримінального провадження» 

розглянуті системні проблеми, що виникають у правовому регулюванні початку 

досудового розслідування, досудового розслідування та практики реалізації цих 

норм. Автором обґрунтовується, що строк протягом якого слідчий або 

прокурор зобовʼязані внести відомості до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань (далі – Реєстр, ЄРДР) після самостійного виявлення з будь-яких 

джерел обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення має складати 24 години з моменту самостійного виявлення. 

Підтвердженням факту такого самостійного виявлення може бути інформація, 

яка свідчить про вчинення кримінального правопорушення й міститься в 

протоколах слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, 

заявах учасників кримінального провадження та в інших джерелах. 

Окремим системним питанням початку досудового розслідування, який 

комплексно можна визначити через системне використання різних галузей 

знань, є ЄРДР як одне із сучасних кібернетично-правових явищ кримінального 
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процесу. Також автором розглянуто питання застосування інших інформаційно-

телекомунікаційних систем під час досудового розслідування. 

У контексті дослідження питання виокремлення стадії порушення 

кримінального провадження чи дослідчої перевірки заяви про кримінальне 

правопорушення акцентовано увагу на сутність процесуальної економії. Автор 

дійшла висновку, що у разі невнесення відомостей у ЄРДР, окрім органу 

досудового розслідування, прокурора необхідно звернутись до слідчого судді зі 

скаргою. Тому процесуальна економія відбуватиметься лише в разі внесення 

відомостей до ЄРДР. Наголошено на тому, що якщо внесення відомостей до 

ЄРДР відбувається з недотриманням строку на таке внесення, проведенням 

«дослідчої перевірки», реєстрації заяв про кримінальне правопорушення як 

звернень громадян тощо, тобто із будь-яким порушенням вимог ч. 1 ст. 214 

КПК України, то процесуальної економії не може бути взагалі. Адже 

процесуальна економія, у будь-якому випадку, неможлива, якщо не 

виконуються, або порушуються вимоги законодавства. 76 % опитаних вважає, 

що доцільно окремо виділити внесення відомостей в ЄРДР як окрему стадію 

кримінального процесу. 

У подальшому визначено, що система досудового розслідування 

складається з таких компонентів: 1) Загальні положення досудового 

розслідування. 2) Слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії. 

3) Процесуальні рішення під час досудового розслідування. 4) Застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження під час досудового 

розслідування. 5) Особливості досудового розслідування в окремих категоріях 

проваджень.  Водночас кожен компонент складається з окремих елементів. 

Автором акцентується, що загальні положення досудового розслідування 

мають включати в себе загальні положення досудового розслідування, що 

передбачені Главою 19 КПК України, а також, у звʼязку із використанням 

системного підходу у науковому дослідженні, кримінальне процесуальне 

законодавство та сферу його дії; засади кримінального провадження (усі засади 

кримінального провадження за умови, що під час досудового розслідування до 

провадження був залучений слідчий суддя); процесуальний статус сторін, суду 

та інших учасників кримінального провадження; прокурорський нагляд за 

досудовим розслідуванням; відводи; докази й доказування; фіксування 

кримінального провадження під час досудового розслідування та під час 

розгляду слідчим суддею клопотань і скарг; повідомлення під час досудового 

розслідування; загальні положення процесуальних строків; процесуальні 

витрати; компенсацію шкоди під час досудового розслідування та предʼявлення 

цивільного позову під час досудового розслідування. Необхідно також віднести 

до категорій загальних оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час 

досудового розслідування, зупинення досудового розслідування і закінчення 

досудового розслідування та продовження строку досудового розслідування.  

У роботі також проведено аналіз співвідношення залучення експерта під 

час досудового розслідування із слідчими (розшуковими) діями, внаслідок чого 

обґрунтовано висновок про те, що відмінності обʼєкта, субʼєктів та змісту 

залучення експерта чи експертної установи дозволяють дисертанту вести мову 

про виділення в окрему групу норм, які регулюють таку діяльність під час 

досудового розслідування. 48 % опитуваних під час дослідження респондентів 
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вважають, що залучення експерта не є слідчою (розшуковою) дією, 44 % – 

вважають, що є, а от 8 % опитуваних не визначились. 

У подальшому, при дослідженні системності поняття «доказування» 

визначено, що доказування в кримінальному провадженні, відповідно до КПК 

України, передбачає комплекс 3-х елементів: збирання, перевірка та оцінка 

доказів. Водночас вони можуть бути як розмежовані в часі, так і відбуватись 

одночасно. Таке збирання, перевірка та оцінка доказів не будуть утворювати 

повністю системність поняття «доказування» без мети доказування. Також 

системність поняття «доказування» деталізується в нормах КПК України, 

оскільки він регулює не лише збирання (ст. 93 КПК України), перевірку (ч. 9 

ст. 224 КПК України, ст. 240 КПК України, ст. 228 КПК України, ст. 242 КПК 

України) та оцінку доказів (ст. 94 КПК України), але й підстави, умови, критерії 

та порядок збирання, перевірки та оцінки доказів, водночас і деталізує мету 

доказування. 

Дисертантом визначено, що процесуальне рішення під час досудового 

розслідування необхідно розуміти як підсумковий результат оптимального 

вирішення альтернатив, що виникають під час процесуальної діяльності 

слідчого (прокурора) та є їхнім результатом, право на ухвалення якого та 

порядок передбаченні чинним кримінальним процесуальним законодавством. 

Відповідно, повідомлення про підозру, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру, а також клопотання 

прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності необхідно також 

вважати процесуальними рішеннями. 

У підрозділі 3.2 «Провадження в суді першої інстанції» було досліджено 

особливості системності кримінального процесу. Засновуючись на проведеному 

дослідженні,  вказано, що короткий виклад норм КПК України, які регулюють 

підготовче провадження в суді першої інстанції, є лише невеликою частиною 

норм КПК України, які системно реалізовуються під час підготовчого 

провадження, а саме: про кримінальне процесуальне законодавство, про засади 

кримінального провадження, про суд, сторони та інших учасників 

кримінального провадження, про фіксування кримінального провадження, 

повідомлення, процесуальні строки, процесуальні витрати, відшкодування 

(компенсація) шкоди в кримінальному провадженні та цивільний позов у 

кримінальному провадженні, заяви та клопотання в кримінальному 

провадженні, заходи забезпечення кримінального провадження, у тому числі 

запобіжні заходи, судові рішення. 

Автором визначено, що повернення обвинувального акта прокурору 

можливе з підстав різних за своєю сутністю. Вони визначаються фактичними 

обставинами такого повернення та їх встановлює суд у підготовчому розгляді 

кримінального провадження шляхом вивчення тексту обвинувального акта. 

Так, повернення обвинувального акта прокурору під час підготовчого 

провадження можливе через процесуальні помилки, помилки форми 

обвинувального акта (як документа) та помилки у кваліфікації кримінального 

правопорушення. Достатньо лише однієї помилки для повернення 

обвинувального акта прокурору. 65 % опитаних також підтримали таку думку. 

У роботі сформульовано висновок про те, що безпосередність дослідження 

доказів судом містить як компонент передачі інформації, так і компонент 
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сприйняття (81 % опитаних підтримали це твердження). А реалізувати його 

можна шляхом самостійного сприйняття та аналізу процесуальних джерел 

доказів. Наприклад, самостійне зачитування суддею змісту документа, огляд 

речового доказу, задавання питань свідку, потерпілому, експерту тощо. Усе це 

можливо зробити в тому разі, коли матеріали кримінального провадження 

будуть у суді. Отже, системний аналіз норм КПК України та практики його 

застосування визначає те, що матеріали кримінального провадження мають 

бути передані суду до призначення справи до судового розгляду, а саме на 

підготовчому засіданні. 

Надалі проаналізовано питання системності «незалежності суду», практики 

вирішення цивільного позову у кримінальному провадженні, а також 

визначено, що форма судового провадження в першій інстанції може бути 

загальною та диференційованою. Диференційовану форму судового 

провадження в суді першої інстанції дисертантом поділено на: спрощене 

провадження щодо кримінальних проступків; провадження в суді присяжних; 

провадження без дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не 

оспорюються (ч. 3 ст. 349 КПК України) («скорочене кримінальне 

провадження»); судове провадження на підставі угоди; судове провадження 

щодо неповнолітніх; судове провадження щодо застосування примусових 

заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної 

відповідальності; судове провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру; судове провадження, яке містить відомості, що 

становлять державну таємницю. 

У підрозділі 3.3 «Провадження з перегляду судових рішень» досліджено 

провадження в суді апеляційної інстанції, провадження в суді касаційної 

інстанції, провадження за нововиявленими або винятковими обставинами. 

Визначено, що система цих проваджень має як спільні, так і відмінні риси. 

На прикладі ухвали слідчого судді про призначення позапланової 

перевірки автором визначено основи оскарження не залежно від відсутності 

такої ухвали в переліку ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час 

досудового розслідування.  

Досліджуючи межі перегляду апеляційним та касаційним судом, як однієї з 

істотних відмінностей, змісту таких проваджень з перегляду судових рішень 

визначено, що існує прямий взаємозвʼязок між тим, що Верховний Суд є судом 

права із єдністю судової практики, яку формує цей суд. Як результат, 

наголошено, що простежується чіткий функціональний взаємозвʼязок між тим, 

що Верховний Суд є судом права, а також із єдністю судової практики, яку 

творить цей суд, оскільки межі перегляду судом касаційної інстанції, що 

визначені в ст. 433 КПК України, встановлюють роль касаційного суду, як суду 

права, а відповідно, у своїх рішеннях він висловлює правову позицію в справі у 

конкретному випадку шляхом викладення мотивів, з яких виходив суд 

касаційної інстанції під час ухвалення постанови, і положення закону, яким він 

керувався. 

В контексті оскарження судових рішень досліджено доктрину «плодів 

отруйного дерева». На основі проведеного дослідження визначено, що істотним 

порушенням прав людини й основоположних свобод, а також істотним 

порушенням вимог кримінального процесуального закону є порушення будь-
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якої із засад кримінального провадження. Деталізовано, що у вітчизняному 

законодавстві така доктрина  відображена у ч. 2 ст. 86 та ст. 87, ч. 1 ст. 88, 

ст. 89 КПК України. 

Надалі автор акцентує увагу, що доктрина «плодів отруйного дерева» має 

таке процесуальне значення: 1) через процесуальну діяльність уповноважених 

КПК України посадових осіб із визнання доказів недопустимими; 2) як 

відсутність фактичних даних у кримінальному провадженні (оскільки відсутня 

одна із властивостей доказів у кримінальному провадженні). 

Сформульовано висновок, що зі змісту норм КПК України застосування 

доктрини «плодів отруйного дерева» можливе не лише судом І та ІІ інстанції, 

але й має застосовуватися стороною обвинувачення під час досудового 

розслідування. 

Розділ 4 «Перспективи розвитку української кримінальної 

процесуальної системи» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Шляхи до вдосконалення використання правових 

цінностей ЄСПЛ у кримінальній процесуальній системі України» йдеться мова 

про практику ЄСПЛ як регіональний стандарт прав і свобод людини та 

громадянина. 

Визначено, що аналіз практики ЄСПЛ на найвищому рівні узагальнення 

дає можливість зробити висновок про те, що використання правових цінностей 

ЄСПЛ у кримінальній процесуальній системі України можливе з позиції 

правильного застосування принципів тлумачення Конвенції про захист прав і 

основоположних свобод людини. Адже обсяг рішень ЄСПЛ та визначення в 

них правових цінностей узагальнити можливо за декількома критеріями, а саме: 

за критерієм порушення окремої статті Конвенції та Протоколів до неї, або 

групи статей; за критерієм виду судочинства, у якому таке порушення 

відбулося; за критерієм держави тощо. 

Однак саме принципи тлумачення Конвенції та Протоколів до неї на 

найвищому рівні узагальнення дозволяють визначити обсяг правових 

цінностей, які адмініструє Конвенція та Протоколи до неї. 

Дисертантом умовно поділено тлумачення в рішеннях ЄСПЛ за такими 

критеріями: а) загальні положення щодо тлумачення норм Конвенції Судом; 

б) тлумачення норми статті Конвенції; в) тлумачення понять. 

Акцентовано увагу на тому, що у кримінальній процесуальній системі 

використання правових цінностей ЄСПЛ, по-перше, вирішує ту кількість 

протиріч, які виникають внаслідок її функціонування, і, по-друге, достатньо 

переконливо вказує на ті проблеми, які є. Визначенні під час тлумачення 

правові цінності, які формує у своїй практиці ЄСПЛ, дозволяють сформувати 

моделі поведінки під час кримінальної процесуальної діяльності. А 

забезпечення адміністрування правових цінностей, що викладені в Конвенції та 

Протоколах до неї, шляхом тлумачення ЄСПЛ забезпечує можливість пошуку 

нових шляхів захисту прав людини. Це дозволяє подолати випадки хаосу в 

правозастосовній діяльності та «пустих місць» у захисті прав осіб. 

Наголошено, що відповідно до імплементації правових цінностей ЄСПЛ у 

систему кримінального процесу України, то вона має ознаки адаптивності, 

оскільки у ній відбувається безперервний процес отримання інформації, 

навчання та, як результат, самоорганізації. З кожним роком відбувається 
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бурхливий розвиток такого системного явища. 

У підрозділі 4.2 «Міжнародні стандарти кримінального судочинства як 

компонент кримінальної процесуальної системи України» встановлено, що такі 

стандарти впроваджені у систему кримінального процесу України шляхом 

імплементації є її компонентом.  

Досліджуючи міжнародні стандарти, сформульовано твердження про те, 

що чинний КПК України містить положення, де зазначено, що юридична особа 

може бути потерпілим, цивільним позивачем та цивільним відповідачем, 

заставодавцем, третьою особою щодо майна якої вирішується питання про 

арешт у кримінальному провадженні, а також те, що щодо юридичної особи 

може здійснюватися кримінальне провадження. Сучасний стан міжнародних 

стандартів, які стосуються прав людини в кримінальному провадженні, не дає 

можливості автоматичного використання таких стандартів щодо юридичних 

осіб, а сама природа юридичних осіб як правових фікцій зумовлює певні 

особливості. Наголошено, що на сьогодні відсутні норми міжнародного 

публічного права, які би встановлювали та гарантували загальні права 

юридичних осіб, оскільки сама по собі юридична особа не є тією учасницею 

правовідносин яка має природні природні права. 

Наразі необхідно вести мову про аналогію використання системи 

міжнародних стандартів прав людини у кримінальному процесі до юридичних 

осіб за винятком особливостей природи таких осіб. 

Автором розроблено підхід відповідно до якого у кримінальному процесі 

можуть бути реалізовані такі міжнародні стандарти прав юридичних осіб: 

1) право на те, щоб не піддаватися такому поводженню чи покаранню, що 

порушує ділову репутацію; 2) право на рівність усіх перед законом та право на 

рівний захист закону; 3) право на ефективне відновлення в правах 

компетентним національним судом у випадках порушення основних прав, 

наданих Конституцією чи законом; 4) право на справедливий судовий розгляд; 

5) право на призначення покарання виключно на підставі закону; 6) право на 

таємницю кореспонденції. 

Встановлено, що нинішня система міжнародних стандартів у 

кримінальному судочинстві є відносно стабільною й удосконалюється залежно 

від обʼєктивних обставин сучасного світу шляхом їх закріплення на 

міжнародному рівні у звʼязку з оперативною необхідністю, або у звʼязку із 

розвитком нових поколінь прав людини, що підтверджує динамічність системи. 

Необхідно врахувати, що такі стандарти діють і під час плинних правовідносин 

з охорони прав і свобод, так і у активній реалізації захисту. 

Такі стандарти є складником міжнародних договорів, згода на 

обовʼязковість яких надана Верховною Радою України й містяться в кожному 

міжнародному договорі. Однак обсяг їхнього змісту найбільше визначений у 

нормах загальновизнаних міжнародних актів, які встановлюють такий стандарт. 

В інших міжнародних договорах, згода на обовʼязковість яких надана 

Верховною Радою України, встановлений порядок реалізації таких стандартів. 

Тому систему не можна класифікувати за критеріями норм матеріального або 

процесуального права, оскільки вона комплексно вміщує їхні норми. 

Система міжнародних стандартів прав людини в кримінальному процесі 

передбачає відповідність їй норм КПК України та інших законів України, які 
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вміщують кримінально-процесуальні норми. Це означає, що норми 

КПК України та кримінального процесуального законодавства не повинні 

суперечити стандартам прав людини в кримінальному процесі, а у випадку 

відсутності норм, які регулюють відносини у сфері кримінального 

провадження, то використання системи міжнародних стандартів прав людини в 

кримінальному провадженні має бути обовʼязковим. 

Автор стверджує, що міжнародні стандарти прав людини в кримінальному 

провадженні мають ще одну характеристику: вони засновуються на практиці та 

кримінальному процесуальному законодавстві країн, які підписали 

міжнародний договір. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації розвʼязано важливу наукову проблему, що має актуальне 

значення для науки кримінального процесу, адвокатської, прокурорської, 

слідчої та судової практики, а саме розроблено концепцію системи 

кримінального процесу України, яка грунтується на загальних положеннях 

кримінального процесу і містить теоретичні положення та практичні 

рекомендації суду, сторонам та іншим учасникам кримінального провадження 

щодо їх кримінальної процесуальної діяльності. Найголовніші з них такі: 

1. Система кримінального процесу – це множина складних 

(підсистем) і простих елементів кримінальної процесуальної діяльності, що 

обʼєднані взаємозвʼязками, які відображаються в правах і обовʼязках учасників 

кримінального провадження, створена з метою задоволення потреб як держави, 

так і населення. 

Поняття «кримінальна процесуальна система» може бути 

охарактеризовано з позицій системного підходу в кримінальному процесі; 

обʼєкту для порівняльного правознавства (типологізації кримінальних 

процесуальних систем); обʼєкту для наукового дослідження, а в перспективі, – 

як навчальна дисципліна. 

Використання системного підходу вимагає розуміння конструктивності 

кримінального процесу, його практики. Його слід використовувати шляхом 

встановлення основних системних понять кримінального процесу, класифікації 

самої системи та її підсистем, сутності системних явищ та їх змістовної 

характеристики, специфічних засад, методів та форм кримінальної 

процесуальної діяльності і їх взаємозв’язку, стадій кримінального процесу, 

використанні системних звʼязків у нагляді та контролі за кримінальним 

провадженням, використанні системного підходу у досягненні завдань 

кримінального провадження. 

У системному підході кримінальний процес цілісно. Обʼєктами системи 

кримінального процесу є сукупність елементів системи, що у цілісності 

утворюють її компоненти та відповідні формам та завданням кримінального 

процесу.  Входом у систему кримінального процесу є результат дії процесу, що 

передував раніше, є послідовним або таким, що виник випадково. Звʼязки у 

кримінальному процесі, ґрунтуючись на системному підході, визначають 

напрямок процесу і його порядок. Винятки із системи, що є загальною для 
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кримінального процесу, обумовлюються метою таких відхилень, і не 

суперечать завданням кримінального процесу, а мають свої взаємозвʼязки. 

Зміст кримінальної процесуальної системи визначений через все те, що 

міститься в системі. До змісту вітчизняної кримінальної процесуальної системи 

віднесено такі компоненти та елементи: кримінальні процесуальні норми, 

процесуальні дії, окремі підсистеми, що функціонують у межах кримінальної 

процесуальної системи, кримінальну процесуальну доктрину, кримінальну 

процесуальну політику, протиріччя кримінальної процесуальної системи та 

взаємозв’язки між зазначеними компонентами й елементами. 

2. Генезис вітчизняного кримінального процесуального законодавства 

пропонується розглядати через наступні етапи: 1) перша форма кримінального 

процесу – «помста»; 2) звичаєві норми; 3) звичаєві та релігійні норми; 4) 

кодифіковані приватно-позовні збірники (Руська Правда – до 1832 р.) 5) 

кодифіковане кримінально-процесуальне законодавство (Звід законів «Про 

судочинство по злочинах» 1832 р. та австрійський кримінально-процесуальний 

кодекс 1853 р. – по тепер). 

Встановлено, що поняття «кримінальне процесуальне законодавство» 

необхідно розуміти широко. Зокрема, до нього відносять систему наступних 

нормативно-правових актів: відповідних положень Конституції України, 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, КПК України та інших актів законодавства України (зокрема, законів 

України та підзаконних нормативно-правових актів). А практику Верховного 

Суду, а також Європейського суду з прав людини необхідно вважати джерелом 

кримінального процесуального права, однак не кримінальним процесуальним 

законодавством, оскільки вона не створює норму права, а її тлумачить. 

3. Кримінальна процесуальна діяльність простежується як система 

через спільні ознаки, які в своїй сукупності утворюють це поняття. До таких 

ознак належать: це різновид соціальної діяльності (специфічний вид 

діяльності); врегульована кримінальним процесуальним законом; є різними 

формами реалізації права (використання, дотримання, виконання та 

застосування права). 

Сутність кримінально-процесуальної діяльності з’ясовувається через 

систему ознак, які їй притаманні. Ця система складається із того, що 

кримінально-процесуальна діяльність стосується вузької сфери суспільного 

життя; полягає у системі дій та рішень; передбачена кримінальним 

процесуальним законодавством України; здійснюється судом, сторонами та 

іншими учасниками кримінального провадження; можлива лише у межах 

кримінального провадження; спрямована на виконання завдань кримінального 

провадження; знаходить своє матеріальне вираження у протоколах 

процесуальних дій та додатках до них, журналу судового засідання, а також 

носіях інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано 

процесуальні дії; її предметом та засобами реалізації є інформація 2-х видів: 

фактичні дані та інша інформація, що стосується кримінального провадження. 

4. Наука кримінального процесу може бути охарактеризована через 

групу загальних ознак, які набувають свого окремого значення саме для 

кримінальної процесуальної науки та спеціальних ознак, які наповнюють її 

сутність і розкривають її зміст. 
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Системність науки кримінального процесу відображена у наступному: 

1) існують стійкі наукові потреби у пізнанні закономірностей цієї 

відокремленої сфери суспільних відносин та тісні взаємозв’язки із іншими 

науками; 

2) наука кримінального процесу є окремою науковою одиницею, що 

обумовлена окремим предметом дослідження та сукупністю методів 

дослідження (методологією науки кримінального процесу); 

3) наука кримінального процесу спрямована на вирішення проблем 

функціональності кримінального процесу та засновується на дослідженні 

людських цінностей. Вона аналізує систему впорядкованих дій і 

взаємовідносин людей, спосіб об’єднання функціональних частин і одночасно 

спосіб збереження їх функціональної автономії у кримінальній процесуальній 

діяльності; 

4) реалізується за допомогою фахівців з кримінального 

процесуального права; 

5) елементи наукового пізнання у науці кримінального процесу тісно 

пов’язані між собою різноманітними взаємозвʼязками. При цьому кожна окрема 

система об’єктів, мети і видів діяльності, кожна частина є засобом досягнення 

загальної мети, що нині передбачена ст. 2 Кримінального процесуального 

кодексу України; 

6) кримінальні процесуальні знання організовуються у певну систему, 

тобто мають узгоджену структуру на взаємозв’язки між складовими 

елементами та компонентами; 

7) наукові дослідження кримінального процесу неможливі без аналізу 

кримінальної процесуальної діяльності; 

8) при уточненні (удосконаленні) теорії кримінального процесу 

відбувається з’ясування її внутрішньої структури, взаємодії елементів 

упорядкування та систематизації, використання законів логіки;  

9) вона має початок, але немає кінця, тобто є незавершеною. 

5. Типологія кримінальної процесуальної системи передбачає 

застосування класифікації – поділу на групи. У цьому випадку, класично, 

критерієм поділу є типологія правових систем (правових сімей), які є також 

системним явищем до складу якого входять інші, менші за обсягом правові 

явища, серед яких є система кримінального процесу. 

Тип кримінальної процесуальної системи – це властивість кримінальної 

процесуальної системи країни, що визначається наявністю схожих або 

відмінних ознак від інших систем, які дозволяють віднести кримінально-

процесуальну систему до групи систем, заснованих на спільних рисах. 

Загальні ознаки типу кримінальної процесуальної системи: 

1) залежить від політичного (державного) режиму; 

2) засновується на завданні та засадах кримінального процесу, та 

включає всі елементи системи кримінального процесу; 

3) забезпечує досягнення оптимального результату у досягненні 

завдань кримінального процесу в умовах єдності типу та диференціації видів у 

кожній країні; 

4) обумовлений загальним соціокультурним розвитком та правовими 

традиціями; 
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5) заснований на типі правової системи країни (групи країн); 

6) обумовлюється перевагою імперативного, або диспозитивного 

методу правового регулювання кримінальних процесуальних відносин; 

7) проявляється у практиці застосування законодавства. 

Критерії типологізації систем кримінального процесу дублюють критерії 

класифікації правових систем світу із врахуванням особливостей кримінального 

процесу. Такими критеріями класифікації систем кримінального процесу 

необхідно визначити: 

1) генезис та подальший розвиток системи; 

2) спільність основного джерела кримінального процесуального 

права; 

3) єдність у структурі кримінального процесуального права, наявність 

основних типових компонентів системи кримінального процесуального права, 

що відмінні від інших систем; 

4) типовість групових принципів кримінального провадження, що 

визначають його напрямок; 

5) типовість юридичної техніки для окремої групи країн. 

6. Англо-американський тип кримінальної процесуальної системи 

характеризується тим, що вона розповсюджена географічно в країнах англо-

американської правової системи, а також ознаками того, що вона є змагальною 

або обвинувальною, заснована на понятті процесуальної справедливості, 

спільною також є переважаюча роль прецедента як джерела права, 

кримінальної процесуальної доктрини та використання норм права для 

правового регулювання кримінальних процесуальних відносин. Притаманна 

архаїчність правилам та інститутам. Основна роль суду у кримінальному 

провадженні проявляється у вирішені спору, а не встановлені істини, звідси 

широке використання відновного правосуддя та угоди про визнання вини. 

7. Континентальний тип кримінальної процесуальної системи географічно 

співпадає із кордонами континентальної Європи, а, відповідно, і 

континентальною правовою системою. Є інквізиційним або цивільно-правовим 

(оскільки заснований на римському цивільному праві). Основна роль держави 

пов’язана зі встановленням фактів у кримінальному провадженні. Основним 

джерелом кримінального процесуального права є кодифіковані нормативно-

правові акти, а також використовується прецендентне право, зокрема практика 

ЄСПЛ. Існує чіткий поділ кримінального провадження на стадії. 

8. Традиційний та релігійний тип кримінальних процесуальних систем 

розповсюджений відповідно до типів правових систем. Спільним для них є 

нетиповість багатьох інститутів порівняно із англо-американською системою та 

континентальною. Країни традиційного типу кримінального процесу більш 

лояльні до запозичення елементів кримінального процесу англо-американської 

та континентальної правових систем. А країни релігійного типу таке 

запозичення здійснюють за умови повної трансформації релігійного типу в 

інший тип кримінального процесу. Своє походження вказані типи процесу 

отримали зі звичаїв та релігії відповідно. При цьому країни традиційного типу 

кримінальної процесуальної системи запозичили нормативно-правові акти як 

джерела кримінального процесуального права, вміщуючи норми традицій до їх 

тексту, а країни релігійного типу частково запозичили кодифікацію, в той же 
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час застосування релігійних норм кримінального процесу є проявом 

прецедентного права. 

9. Одним із компонентів системи досудового розслідування є комплексом 

норм кримінального процесуального законодавства, які врегульовують підстави 

(юридичні факти), суб’єкти, об’єкти та зміст такої діяльності, які, зі свого боку, 

зумовлюють поняття «належна правова процедура» під час досудового 

розслідування. Така система, по-перше, є динамічною, тобто, вона розвивається 

залежно від обставин кримінального провадження та ґрунтується на ч. 1 

ст. 26 КПК України, де зазначено, що сторони кримінального провадження є 

вільними у використанні своїх прав у межах та в спосіб, передбачених КПК 

України, а також, по-друге, така система є функціональною. Функціональність 

системи досудового розслідування можна сформулювати через: 1) внутрішню 

взаємодію всередині кожного компонента між його елементами; 2) взаємодію 

елементів різних компонентів між собою; 3) взаємодію елементів компонентів 

системи досудового розслідування з іншими системними явищами 

кримінального процесу; 4) усі компоненти підпорядковані одній меті – 

досягненню завдань кримінального провадження. 

Компоненти системи досудового розслідування засновуються на нормах 

КПК України, однак, їхнє згрупування у умовно самостійні частини не 

збігається із системою таких норм та є окремим теоретико-правовим явищем. 

Строк, протягом якого слідчий або прокурор зобовʼязані внести відомості 

до Реєстру, після самостійного виявлення з будь-яких джерел обставин, що 

можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, має складати 

24 години з моменту самостійного виявлення. Підтвердженням факту такого 

самостійного виявлення може бути інформація, яка свідчить про вчинення 

кримінального правопорушення, й міститься в протоколах слідчих 

(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, заявах учасників 

кримінального провадження та отримана з інших джерел. 

10. Судове провадження в суді першої інстанції як системне явище 

характеризується тим, що у ньому вперше проявляються такі системні 

взаємозв’язки як субординація, взаємопроникнення, взаємообумовленість. При 

цьому субординація проявляється у відношенні усіх учасників провадження до 

суду як уособлення судової влади у кримінальному провадженні. 

Взаємопроникнення відбувається шляхом обміну інформацією, яка була 

отримана під час досудового розслідування. А взаємообумовленість 

визначається тим, що лише після досудового розслідування може бути 

провадження у суді першої інстанції та суд першої інстанції може повернути 

обвинувальний акт прокурору. 

Оскільки суд першої інстанції розглядає кримінальне провадження по 

суті, то таке провадження набуває умов цілісності такої системи, а якщо була 

така система не повною, то вона, відповідно, була порушена, а тому є підстави 

для скасування вироку. 

Провадження у суді першої інстанції є першим проявом багаторівневості 

кримінальної процесуальної системи. 

Під час провадження в суді першої інстанції відбувається певний синтез, 

який утворює у собі єдність такої діяльності, водночас можливо виокремити в 

ній більш прості складові, наприклад, процесуальні дії учасників судового 
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розгляду.  Такі дії обумовлені цілісністю провадження в суді першої інстанції і 

поза ним не існують. Будь-яка дія одночасно і обумовлена, і обумовлює 

провадження в суді першої інстанції.  

Структура провадження у суді першої інстанції у КПК України є як щось 

незмінне, однак по суті вона постійно змінюється залежно від доказів, а також 

інших даних, інформація про які відкривається суду.  

11. Перегляд судових рішень як компонент системи кримінального 

процесу необхідно аналізувати від дослідження реальних систем до 

встановлення загальних закономірностей, які притаманні провадженню в суді 

апеляційної інстанції, провадженню в суді касаційної інстанції та провадженню 

за нововиявленими або виключними обставинами. 

Усім складникам компоненту перегляду судових рішень притаманно 

цілеспрямованість, алгоритмічність, результативність такої діяльності. Окрім 

того, що перегляд судових рішень є механізмом виправлення судових помилок 

та гарантією прав учасників кримінального провадження, він є засобом 

досягнення мети, засобом розв’язання проблеми, а саме: реалізації 

справедливості в кримінальному процесі як загальнолюдської цінності; 

показника правової захищеності учасника кримінального судочинства; 

фундаменту прогресивного розвитку держави та гарантії захисту особи, 

суспільства та держави від кримінальних правопорушень; охорони прав, свобод 

та законних інтересів учасників кримінального провадження. 

Залежно від реалізації учасниками своїх прав на перегляд судових рішень, 

змінюється структура системи кримінального процесу. Водночас, таку 

структуру, яка передбачає розгляд кримінального провадження судом першої 

інстанції, а далі провадження в суді апеляційної інстанції, потім провадження в 

суді касаційної інстанції, надалі провадження за нововиявленими або 

виключними обставинами можна назвати лінійною. У випадку повернення 

справи на новий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції, то структура 

набуває ознак мережі. 

Під час перегляду судових рішень відображається поведінка системи: 

зазначається які зміни відбуваються, послідовність етапів, дій, причинно-

наслідкових звʼязків. А рішення судів за результатами перегляду судових 

рішень ще раз підтверджують її динамічність. 

Необхідно визначити, що завдяки провадженням із перегляду судових 

рішень система кримінального процесу набуває ознак функціонування та 

розвитку як двох типів динаміки системи. 

12. Шляхами до вдосконалення використання правових цінностей ЄСПЛ 

у кримінальній процесуальній системі України є: 

- фактична реалізація основоположних прав та свобод громадян 

відповідно до змісту всіх рішень ЄСПЛ щодо кримінальних процесуальних 

правовідносин; 

- оптимізація діяльності суду, сторін та інших учасників кримінального 

провадження шляхом впровадження практики ЄСПЛ у їх діяльність 

безпосередньо, або за допомогою інших учасників; 

- використання практики ЄСПЛ під час створення проектів Законів 

України, які регулюють сферу кримінальної процесуальної діяльності; 
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- розвиток інформаційних засобів для забезпечення отримання інформації 

учасниками кримінального провадження правових позицій ЄСПЛ (в тому числі, 

перекладу рішень ЄСПЛ на державну мову); 

- посилення протидії перекручуванню та такому, що не відповідає 

дійсності («вирваному з контексту») цитуванню рішень ЄСПЛ у судових 

рішеннях; 

- визначення обов’язку використання правових позицій ЄСПЛ стороною 

обвинувачення та судом. 

13. Міжнародні стандарти кримінального судочинства як компонент 

кримінальної процесуальної системи України є її невід’ємною складовою. 

Оскільки у кримінальному провадженні може брати участь  юридична особа, 

щодо якої здійснюється провадження, то визначено, що можуть бути 

реалізовані такі міжнародні стандарти прав юридичних осіб: 1) право на те, 

щоби не піддаватися такому поводженню чи покаранню, що порушує ділову 

репутацію; 2) право на рівність усіх перед законом та право на рівний захист 

закону; 3) право на ефективне відновлення в правах компетентним 

національним судом у випадках порушення основних прав, наданих 

Конституцією чи законом; 4) право на справедливий судовий розгляд; 5) право 

на призначення покарання виключно на підставі закону; 6) право на таємницю 

кореспонденції. 

Відповідно під міжнародними стандартами прав людини у системі 

кримінального процесу України необхідно розуміти імплементовані у систему 

кримінального процесуального законодавства норми міжнародних договорів, 

що ратифіковані Верховною Радою України та які визначають правовий статус 

особи у кримінальних процесуальних правовідносинах і вимоги, які 

предʼявляються до кримінально-процесуальних механізмів, що мають 

забезпечити охорону прав і свобод громадян у кримінальному провадженні. 

Під міжнародними стандартами кримінального судочинства необхідно 

розуміти засновані на консенсусі норми міжнародного публічного права, які 

містяться у нормативних документах, що прийняті у межах міжнародного 

співробітництва, та які спрямовані на досягнення оптимального ступеня 

дотримання прав учасників кримінального провадження та судочинства у 

кримінальних справах загалом.  

14. З метою удосконалення норм запропоновано внести такі зміни до 

Кримінального процесуального кодексу України: 

а) у частині 2 ст. 1 КПК України «…та інших законів України» замінити 

на «…та інших актів законодавства України»; 

б) у частині 1 ст. 66 КПК України додати п. «10) подавати докази для 

підтвердження своїх показань;»; 

в) частину 3 ст. 95 КПК України доповнити «Свідок може подати докази 

для підтвердження своїх показань»; 

г) статтю 97 КПК України викласти у новій редакції «Показання з чужих 

слів є недопустимим доказом»; 

ґ) до статті 110 КПК України додати ч. 3-1: «3-1. Повідомлення про 

підозру є процесуальним рішенням прокурора або слідчим за погодженим з 

прокурором про обґрунтоване припущення вчинення особою кримінального 

правопорушення»; 
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д) до статті 128 КПК України додати ч. 8: «8. Цивільний позивач і 

цивільний відповідач звільняються від сплати судового збору під час розгляду 

цивільного позову у кримінальному провадженні в усіх судових інстанціях»;  

е) частину 6 ст. 224 КПК України після слів «….які важко зберегти в 

пам’яті.» доповнити «а також подавати докази для підтвердження своїх 

показань»; 

є) частину 1 ст. 242 КПК України викласти у такій редакції: «1. 

Експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, 

яких залучають сторони кримінального провадження, потерпілий або його 

представник, або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту, або 

потерпілого у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, 

якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального 

провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення 

експертизи для з’ясування питань права»; 

ж) частину 1 ст. 244 КПК України після слів «Сторона захисту…» 

доповнити словом «потерпілий», а п. 2 ч. 1 ст. 244 КПК України викласти у 

такій редакції «2) сторона захисту, потерпілий не може залучити експерта 

самостійно через відсутність коштів чи з інших об’єктивних причин»; 

з) частину 2 ст. 309 КПК України після слів «…або відмову у відкритті 

провадження по ній.» доповнити словами «а також інші ухвали, що не 

передбачені кримінальним процесуальним законодавством»; 

и) пункт 6 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» викласти у такій 

редакції «6) позивачі – у справах про відшкодування майнової та моральної 

шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення;». 
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університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – 

Київ, 2020. 

Вперше в Україні комплексно розглянуто систему кримінального процесу 

України. Дано визначення поняття «кримінальна процесуальна система», 

прослідковано генезис та систему вітчизняного кримінального процесуального 

законодавства, проаналізована кримінальна процесуальна діяльність та 

системність науки кримінального процесу. 

Проведений аналіз поняття та критеріїв для типологізації кримінальних 

процесуальних систем сучасності. Визначені особливості англо-

американського, континентального, а також інших типів кримінальної 

процесуальної системи. 

Досліджуються особливості компонентів кримінальної процесуальної 

системи України відповідно до стадійності її побудови. Окреслено шляхи до 

вдосконалення використання правових цінностей ЄСПЛ у кримінальній 

процесуальній системі України та міжнародні стандарти кримінального 

судочинства як компонент кримінальної процесуальної системи України.   

Вироблено науково-обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення норм 

кримінального процесуального законодавства і практики його застосування. 
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тип кримінального процесу, континентальний тип кримінального процесу, 
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рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная 

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины. – Киев, 2020. 

Впервые в Украине комплексно рассмотрена система уголовного процесса 

Украины. Установлено общетеоретические положения определения уголовного 

процесса как системы. В частности дано определение понятия «уголовная 

процессуальная система» и установлено ее содержание. Система уголовного 

процесса определена как множество сложных (подсистем) и простых элементов 

уголовной процессуальной деятельности, объединенных взаимосвязями, 

которые отражаются в правах и обязанностях участников уголовного 

производства, которая создана с целью удовлетворения потребностей как 

государства, так и населения. 

К содержанию отечественной уголовной процессуальной системы 

отнесены следующие компоненты и элементы: уголовные процессуальные 

нормы, процессуальные действия, отдельные подсистемы, которые 
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функционируют в рамках уголовной процессуальной системы, уголовную 

процессуальную доктрину, уголовную процессуальную политику, 

противоречия уголовной процессуальной системы и взаимосвязи между 

указанными компонентами и элементами. 

Определены генезис и система отечественного уголовного 

процессуального законодательства, а через призму системного подхода 

проанализирована уголовная процессуальная деятельность. Рассматривая 

уголовный процесс как уголовную процессуальную деятельность автор 

проследила систему – общие признаки, которые в своей совокупности образуют 

это понятие. К ним относят: это разновидность социальной деятельности 

(специфический вид деятельности); урегулирована уголовным процессуальным 

законом; является различными формами реализации права (использования, 

соблюдения, исполнения и применения права). 

Установлено системность науки уголовного процесса. Определено, что 

уголовный процесс – это общественная наука и может исследовать (изучать, 

аккумулировать знания, анализировать, выяснять, сравнивать и т.д.) явления 

бытия во взаимосвязи с другими науками как отраслевыми юридическими 

науками, а также другими общественными науками (экономика, 

религиоведение, психология, социология, общественно-географические науки и 

т.д.) и естественными науками. 

Проведенный анализ понятия и критериев для типологизации уголовных 

процессуальных систем современности. Установлено, что на высшем уровне 

теоретического обобщения классифицировать, то есть чтобы приводить в 

порядок, разделять уголовный процесс можно рассматривая как особый вид 

государственной деятельности (практики), как отрасль права (совокупность 

уголовных процессуальных норм, является содержанием уголовного 

процессуального законодательства), как одну из отраслей юридической науки – 

науку уголовного процесса и как педагогически адаптированную систему 

информации, знаний, навыков и умений об уголовной процессуальной 

деятельность (учебную дисциплину). 

Определены особенности англо-американского типа уголовной 

процессуальной системы, проанализированы континентальный тип уголовной 

процессуальной системы, а также другие типы уголовной процессуальной 

системы (традиционный и религиозный). Определено, что происходит 

сближение всех уголовных процессов отдельных стран (особенно тех, которые 

географически близкие) и гармонизации с международными стандартами 

уголовного судопроизводства. 

Также исследуются особенности компонентов уголовной процессуальной 

системы Украины в соответствии стадийности ее построения. 

Проанализированы начало досудебного расследования, досудебное 

расследование уголовного производства, производства в суде первой инстанции 

и производства по пересмотру судебных решений. Как результат, 

сформулирован ряд выводов и рекомендаций.  

В диссертации намечены пути к совершенствованию использования 

правовых ценностей ЕСПЧ в уголовной процессуальной системе Украины. 

Определено, что в уголовной процессуальной системе использования правовых 

ценностей ЕСПЧ, во-первых, решает количество противоречий, которые 
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возникают в результате ее функционирования, и, во-вторых, достаточно 

убедительно указывает на те проблемы, которые есть. Определенные при 

толковании правовые ценности, которые формирует в своей практике ЕСПЧ, 

позволяют сформировать модели поведения во время уголовной 

процессуальной деятельности. 

В работе отмечено, что согласно имплементации правовых ценностей 

ЕСПЧ в систему уголовного процесса Украины, она имеет признаки 

адаптивности. Поскольку, в ней происходит непрерывный процесс получения 

информации, обучения и, как результат, самоорганизации. С каждым годом 

происходит бурное развитие такого системного явления. 

После исследования международных стандартов уголовного 

судопроизводства как компонента уголовной процессуальной системы 

Украины сделаны выводы о том, что нынешняя система таких международных 

стандартов является относительно стабильной и совершенствуется в 

зависимости от объективных обстоятельств современного мира путем их 

закрепления на международном уровне в связи с оперативной необходимостью, 

или в связи с развитием новых поколений прав человека, это подтверждает 

динамичность такой системы. Необходимо учитывать, что такие стандарты 

действуют и при изменяющихся правоотношениях по охране прав и свобод, так 

и во время активной реализации защиты. 

Автор утверждает, что международные стандарты прав человека в 

уголовном производстве имеют еще одну характеристику: они основываются на 

практике и в уголовном процессуальном законодательстве стран, которые 

подписали международный договор. 

На основании проведенного исследования и использования эмпирических 

данных сделано научно обоснованные предложения по совершенствованию 

норм действующего уголовного процессуального законодательства и практики 

его применения по вопросам совершенствования системы уголовного процесса 

Украины. 
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Tsyganyuk Y. V. The system of criminal procedure of Ukraine.  - On the 

rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of Doctor of Legal 

Science on a specialty 12.00.09 – criminal process and criminology; forensic 

examination; operational and investigative activities. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020. 

For the first time in Ukraine, the system of criminal proceedings in Ukraine has 

been comprehensively considered.  In particular, the definition of the concept of 
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«criminal procedure system» is given, the genesis and system of domestic criminal 

procedural legislation are traced, criminal procedural activity and the system of 

science of criminal procedure are analyzed. 

The concept and criteria for the typology of сontemporary criminal procedural 

systems are analyzed. The peculiarities of the Anglo-American type of criminal 

procedural system, the continental, as well as other are determined. 

The peculiarities of the components of the criminal procedural system of 

Ukraine in accordance with the stages of its construction are studied.  Ways to 

improve the use of the legal values of the European Court of Human Rights in the 

criminal procedure system of Ukraine and international standards of criminal justice 

as a component of the criminal procedure system of Ukraine are outlined. 

Scientifically grounded recommendations concerning improvement of norms 

of the criminal procedural legislation and practice of its application are made. 

Key words: system of criminal procedure, criminal process, criminal procedural 

activity, criminal procedural legislation, аnglo-аmerican type of criminal procedure, 

continental type of criminal procedure, religious type of criminal procedure, 

traditional type of criminal procedure, science of criminal procedure, stages of 

criminal process, international human rights standards. 

 


