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В С Т У П 
 
Цільове призначення навчальної дисципліни «Судовий 

контроль під час досудового розслідування у кримінальному 
провадженні» полягає в наданні студентам необхідних теоретич-
них та практичних знань основних положень правового регулю-
вання судово-контрольної діяльності під час досудового розслі-
дування у кримінальному провадженні, правильному орієнту-
ванні студентів у чинному кримінальному процесуальному зако-
нодавстві з питань судового контролю. 

У результаті вивчення даної дисципліни студенти  
повинні: 

– м а т и  у я в л е н н я про теоретичні погляди з питань 
функціональної характеристики діяльності суду в досудовому 
провадженні. 

– з н а т и  механізм реалізації права на судовий захист 
під час досудового розслідування; поняття, зміст і значення су-
дового контролю під час досудового розслідування;  процесуа-
льний статус слідчого судді у кримінальному провадженні, його 
функціональне призначення та повноваження; кримінальний 
процесуальний механізм судово-контрольного провадження; си-
стему процесуальних актів, що постановляються у судово-
контрольному провадженні, та вимоги, яким вони повинні відпо-
відати.  

– вільно орієнтуватися в системі кримінального проце-
суального законодавства, що регламентує судово-контрольну 
діяльність, правових позиціях Конституційного Суду України, 
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ та прецедентної практики Європейського 
суду з прав людини у судово-контрольному провадженні. 

– вміти правильно тлумачити та застосовувати норми 
кримінального процесуального права, що регламентують судово-
контрольну діяльність під час досудового розслідування; склада-
ти кримінальні процесуальні документи у судово-контрольному 
провадженні; належним чином обґрунтовувати та мотивувати 
процесуальні рішення.  
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І. СУТНІСТЬ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС 
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ 
 
Інститут судового контролю в досудовому провадженні 

та його еволюція у кримінальному процесі України. 
Судовий контроль під час досудового розслідування: по-

няття, зміст і значення. Предмет і межі судового контролю у 
кримінальному провадженні.  

 Правосуддя та судовий контроль в кримінальному про-
вадженні: поняття правосуддя, співвідношення правосуддя та 
судового контролю, єдність та диференціація процесуальної фор-
ми правосуддя та судового контролю.  

Співвідношення судового контролю, прокурорського на-
гляду та відомчого контролю під час досудового розслідування у 
кримінальному провадженні. 

Забезпечення права на оскарження процесуальних рі-
шень, дій чи бездіяльності як загальна засада кримінального 
провадження та гарантія судового захисту прав і свобод людини. 
Доступність судового захисту під час досудового розслідування. 
Судовий контроль при розгляді скарг на дії та бездіяльність слід-
чого та прокурора. 

 Застосування прецедентної практики Європейського су-
ду з прав людини у судово-контрольному провадженні. 

 
ІІ. СЛІДЧИЙ СУДДЯ ЯК СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОЇ 

ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Слідчий суддя в кримінальному провадженні, його про-

цесуальний статус. Сучасні моделі інституту слідчого судді за 
законодавством зарубіжних країн. Інститут слідчих суддів в 
Україні. Функція слідчого судді в кримінальному провадженні. 
Повноваження слідчого судді. Загальні обов’язки слідчого судді 
щодо захисту прав людини у сфері кримінального судочинства. 

Обставини, що виключають участь слідчого судді в кри-
мінальному провадженні. Процесуальний порядок вирішення 
питання про його відвід (самовідвід). 
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Специфіка предмета кримінального процесуального пі-
знання слідчого судді та його межі. Гносеологічні та правові ви-
моги до рішень слідчого судді. Рішення слідчого судді, що під-
лягають оскарженню. 

 
ІІІ. СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ 
ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ 
 
Загальні правила застосування заходів забезпечення кри-

мінального провадження. Вимоги, що пред’являються до форми 
та змісту клопотання про застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження. Ухвала слідчого судді про застосу-
вання заходів забезпечення кримінального провадження, вимоги, 
що пред’являються до неї.  

Процесуальний порядок розгляду слідчим суддею клопо-
тання про здійснення приводу.  

Процедура розгляду слідчим суддею клопотання про на-
кладення грошового стягнення. Ухвала слідчого судді про на-
кладення грошового стягнення. Скасування ухвали слідчого суд-
ді про накладення грошового стягнення. 

Процедура розгляду слідчим суддею клопотання про 
тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Ухва-
ла слідчого судді про тимчасове обмеження у користуванні спе-
ціальним правом. Продовження строку тимчасового обмеження 
у користуванні спеціальним правом.  

Процесуальний порядок розгляду слідчим суддею клопо-
тання про відсторонення від посади. Ухвала слідчого судді про 
відсторонення від посади. Процедура скасування відсторонення 
від посади.  

Процесуальний порядок розгляду слідчим суддею клопо-
тання про тимчасовий доступ до речей і документів. Ухвала про 
надання тимчасового доступу до речей і документів. Наслідки 
невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ 
до речей і документів.  

Процесуальний порядок розгляду слідчим суддею клопо-
тання про  арешт майна. Ухвала слідчого судді про арешт майна. 
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Підстави та порядок скасування слідчим суддею арешту майна.  
Клопотання слідчого, прокурора про застосування запо-

біжного заходу, вимоги до його форми та змісту. Відкликання, 
зміна або доповнення клопотання про застосування запобіжного 
заходу. Процесуальний порядок розгляду клопотання про засто-
сування запобіжного заходу. Обставини, які враховуються слід-
чим суддею, при обранні запобіжного заходу. Рішення слідчого 
судді за результатами розгляду клопотання про застосування за-
побіжного заходу. Ухвала про застосування запобіжного заходу, 
вимоги, що пред’являються до її змісту. Виконання ухвали про 
застосування запобіжного заходу. Припинення дії ухвали про 
застосування запобіжного заходу.  

Строк дії ухвали слідчого судді про тримання під вартою. 
Продовження строку тримання під вартою. Особливості мотиву-
вання клопотання слідчого, прокурора та ухвали слідчого судді 
про продовження строку тримання під вартою. Підстави та поря-
док звільнення особи з-під варти.  

Процесуальний порядок розгляду слідчим суддею клопо-
тання про поміщення особи, яка після досягнення одинадцятирі-
чного віку до досягнення віку, з якого може наставати криміна-
льна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що 
підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про 
кримінальну відповідальність, до приймальника-розподільника 
для дітей. Порядок продовження слідчим суддею строку триман-
ня особи у приймальнику-розподільнику для дітей. 

Процесуальний порядок затримання особи на підставі 
ухвали слідчого судді.  

 
ІV. СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СЛІДЧИХ 

(РОЗШУКОВИХ) І НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ 
(РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

 
Процесуальний порядок допиту свідка, потерпілого під 

час досудового розслідування в судовому засіданні. Проведення 
слідчим суддею допиту в режимі відеоконференції під час досу-
дового розслідування: підстави та процесуальний порядок.  

Процесуальний порядок отримання дозволу на обшук 
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житла чи іншого володіння особи. Структура та зміст клопотан-
ня про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи. Ухва-
ла про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, вимо-
ги до неї. Проникнення до житла чи іншого володіння особи без 
ухвали слідчого судді. Порядок розгляду слідчим суддею клопо-
тання слідчого, прокурора про проведення обшуку у таких випа-
дках. 

Процесуальний порядок отримання дозволу слідчого судді 
на огляд житла чи іншого володіння особи.   

Гарантії прав і законних інтересів особи при проведенні 
слідчого експерименту в житлі чи іншому володінні особи.   

Процесуальний порядок розгляду слідчим суддею клопо-
тання про залучення експерта. Отримання зразків для експерти-
зи. Порядок примусового відібрання біологічних зразків.   

Процесуальний порядок розгляду клопотання про дозвіл 
на проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Слідчий суддя, 
який здійснює розгляд клопотань про дозвіл на проведення не-
гласної слідчої (розшукової) дії, його компетенція. Ухвала слід-
чого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшуко-
вої) дії. Строк дії ухвали слідчого судді про  дозвіл на проведен-
ня негласної слідчої (розшукової) дії та порядок його продов-
ження. Особливості проведення негласної (слідчої) розшукової 
дії до постановлення ухвали слідчого судді. Процесуальні умови 
використання в іншому кримінальному провадженні інформації 
щодо ознак кримінального правопорушення, яка виявлена в ре-
зультаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії. 

 
V. СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ РОЗГЛЯДІ СКАРГ  
НА РІШЕННЯ, ДІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
 
Предмет судового оскарження під час досудового розслі-

дування. Суб’єкти, строки та процесуальний порядок оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора. Скарга як 
акт ініціювання окремого судово-контрольного провадження.  

Процесуальний порядок розгляду скарг на рішення, дії чи 
бездіяльність слідчого чи прокурора. Рішення слідчого судді за 
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результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слід-
чого або прокурора. 

Процесуальний порядок оскарження ухвал слідчого суд-
ді, постановлених під час досудового розслідування. Перевірка 
ухвал слідчого судді судом апеляційної інстанції: підстави та 
порядок. 

 
VІ. СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ РОЗГЛЯДІ ВІДВОДІВ, 

ВИРІШЕННІ ПИТАННЯ ПРО РЕЧОВІ ДОКАЗИ,  
ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННІ 
ПРОЦЕСУАЛЬНИХ СТРОКІВ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ 
 
Процесуальний порядок розгляду слідчим суддею відво-

ду (самовідводу) під час досудового розслідування.  
Вирішення слідчим суддею питання про речові докази.  
Встановлення процесуальних строків слідчим суддею під 

час досудового розслідування. Гарантії прав сторін кримінально-
го провадження, потерпілого при ознайомленні з матеріалами 
наприкінці досудового розслідування. Обставини, які врахову-
ються слідчим суддею, при встановленні строку для ознайом-
лення з матеріалами, до яких надано доступ. 

Процесуальний порядок розгляду клопотання про здій-
снення спеціального досудового розслідування.  

 
VІІ. СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ МІЖНАРОДНОМУ 
СПІВРОБІТНИЦТВІ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ 
 

Процесуальний порядок розгляду клопотання про засто-
сування тимчасового арешту. Оскарження ухвали слідчого судді, 
постановленої за результатами його розгляду.  

Особливості порядку застосування слідчим суддею запо-
біжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення 
видачі особи (екстрадиційного арешту). 

Спрощений порядок видачі осіб з України. 
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Процесуальний порядок допиту за запитом компетентного 
органу іноземної держави шляхом проведення відео- або телефон-
ної конференції. 

 
С П И С О К   Л І Т Е Р А Т У Р И 

 
Про деякі питання порядку застосування запобіжних за-

ходів під час досудового розслідування та судового провадження 
відповідно до Кримінального процесуального кодексу України: 
інформ. лист Вищ. спеціаліз. суду з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ від 04.04.2013 р. № 511-550/0/4-13. 

Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду пер-
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