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У статті розкрито поняття джерел кримінального процесуального права. Визначено головне значення джерел 

кримінального процесуального права. Автором наведені різні погляди українських юристів-науковців щодо класифікації 
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Постановка проблеми. Згідно основному 

закону - Конституції в Україні  
діє принцип верховенства права, під яким 

розуміють панування права в суспільстві. В 
свою чергу держава має втілити верховенство 
права у правотворчу і правозастосовну 
діяльність, зокрема у закони. Проявом 
верховенства права є те, що право не обмежено 
лише законодавством, а включає в себе інші 
соціальні регулятори, а саме норми моралі, 
традиції, звичаї. Всі ці елементи права об'єднує 
якість, яка відповідає ідеології справедливості, 
що пронизує зміст Конституції України та 
обумовлює існування різних джерел 
кримінального процесуального права України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження проблем джерел кримінального 
процесуального права здебільшого має 
супутній характер і було частиною розв`язання 
більш широких завдань у роботах Л.Б. Зусь, 
П.А. Лупинської, М.С. Строговича, Г.Ф. Чангу-
лі, М.Є. Шумило та В.П. Шибіко. Серед україн-
ських юристів-дослідників В.Т. Маляренко, 
Є.Г. Коваленко та О.М. Дроздов немає єдиної 
думки щодо того, які нормативно-правові 
документи належать до джерел кримінального 
процесуального права. 

Головною метою наукового дослідження є 
висвітлення поняття джерел кримінального 
процесуального права, а також обгрунтування 
їх значення для законодавства України. 

Основні результати дослідження. 
Джерелами кримінального процесуального 
права України є форми закріплення 
кримінально-процесуальних норм, що 
регулюють кримінально-процесуальні відноси-
ни та встановлені органами державної влади 

під час реалізації ними функцій у законодавчій, 
виконавчій і судовій сферах.  

Система джерел кримінально-процесу-
ального права є єдиною, цілісною, доцільно та 
ієрархічно організованою, структурно упоряд-
кованою і цілеспрямованою, органічно відме-
жованою сукупністю чинних правових актів. 
Вказані правові акти справляють унікальний 
регулятивний вплив гуманітарного спрямуван-
ня на кримінально-процесуальні відносини. 

Основним джерелом кримінально-процесу-
ального права України є закон. Отже, кримі-
нально-процесуальна діяльність та відносини 
регулюються нормами права, які виражені та 
закріплені в кримінально-процесуальному 
законі. Згідно з п. 14 ст. 92 Конституції України 
судоустрій, судочинство, статус суддів, засади 
судової експертизи, організація і діяльність 
прокуратури, органів слідства, нотаріату, 
органів і установ виконання покарань, основи 
організації та діяльності адвокатури 
визначаються виключно законами України. 

Існують різні погляди українських юристів-
процесуалістів щодо джерел кримінального 
процесуального права. В.Т. Маляренко 
дотримується думки, що такими джерелами 
можуть бути: Конституція України, 
Кримінально-процесуальний кодекс України, 
Закони України, якими вносяться зміни та 
доповнення в КПК; чинні міжнародні договори, 
згода на обов'язковість яких надана Верховною 
Радою України [3, с. 450]. 

Є.Г. Коваленко поділяє джерела 
кримінального процесуального права на дві 
групи: закони та інші нормативні акти, що 
містять кримінальні процесуальні норми. До 
першої групи належать Конституцію України, 
КПК України, Закони України про судоустрій і 
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статус суддів, прокуратуру, адвокатуру тощо; 
до другої групи - укази Президента України і 
постанови Верховної Ради України; рішення 
Конституційного Суду України; міжнародні 
договори, угоди, конвенції [2, с. 230]. 

За класифікацією О.М. Дроздова джерела 
кримінального процесуального права поділя-
ються на основні (Конституція України, КПК 
України, Закони України, рішення і ухвали 
Конституційного Суду України, міжнародні 
договори України, рішення Європейського суду 
з прав людини, прийняті стосовно України та 
інших держав) і субсидіарні (міжнародні акти, 
судові прецеденти, постанови пленуму 
Верховного Суду України, відповідні відомчі 
нормативні акти України) [1, с. 115]. До того ж 
він наголошує, що субсидіарні джерела 
використовуються на базі основних, розкрива-
ючи зміст останніх, і такий поділ джерел є 
умовним. В свою чергу міжнародні акти міс-
тять норми-цілі, норми-зразки, а також норми, 
які мають досить великий рівень узагальнення і 
несуть важливий правовий з позицій захисту 
основних прав і свобод людини та громадянина 
і політичний зміст. Саме такі норми визначають 
загальний напрям подальшого розвитку 
кримінального процесуального права, а також 
межі тлумачення норм національного права і 
його застосування. 

Оскільки кожне джерело кримінального 
процесуального права наповнюється відповід-
ним юридичним змістом і направлено, в першу 
чергу, на вирішення конкретних правових зав-
дань, побудова системи джерел кримінального 
процесуального права виключно за критерієм 
нормативності, є не зовсім правильною. 

Найвищу юридичну силу і пряму дію на 
території України має Конституція України (ст. 
8). Закони та інші нормативно-правові акти 
приймаються на основі Конституції України і 
повинні відповідати їй [4, с. 142]. 

Конституція України встановлює, що органи 
законодавчої, виконавчої та судової влади 
здійснюють свої повноваження у визначених 
нею межах і відповідно до законів України (ст. 
6). Норми Основного Закону України 
визначають зміст і цілі кримінального 
процесуального законодавства, насамперед 
КПК України, засади і спрямованість органів 
держави, які здійснюють кримінальне 
провадження, встановлюють гарантії прав і 
свобод осіб, які залучаються до сфери 
кримінального судочинства [5, с. 230]. 

Висновки. Такпм чином, можна зазначити 
те, що джерелами кримінального процесуаль-
ного права України є форми закріплення кримі-
нально-процесуальних норм, що регулюють 
кримінально-процесуальні відносини та вста-
новлені органами державної влади під час реа-
лізації ними функцій у законодавчій, виконав-
чій і судовій сферах, а також містяться в чин-
них міжнародних договорах, згода на обов'яз-
ковість яких надана Верховною Радою України, 
та практиці Європейського суду з прав людини. 

Кожне джерело наповнюється відповідним 
юридичним змістом і направлено, в першу 
чергу, на вирішення конкретних правових 
завдань. 

Отже, система національних джерел 
кримінального процесуального права - це не 
статична, а динамічна система, елементи якої 
здатні детермінувати один одного. 
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