
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В.І. ВЕРНАДСЬКОГО 
Навчально-науковий гуманітарний інститут 

Кафедра спеціально-правових дисциплін 
. 

 
 

 
 
 
 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

“КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО” 
 
 

 

за спеціальністю 081 «Право» 
 
Навчально-науковий гуманітарний інститут 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ - 2019 рік 
 
 



Робоча програма навчальної дисципліни “Кримінально-процесуальне право” 
складена для здобувачів вищої освіти відповідно до програми підготовки 
фахівців за спеціальністю «081 Право» ступеня вищої освіти «Бакалавр» за 
денною та заочною формою навчання.  

  

Розробники: доцент кафедри спеціально-правових дисциплін ННГІ ТНУ  
ім. В.І. Вернадського, кандидат юридичних наук  Горелкіна К.Г. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



© К.Г. Горелкіна 
©Таврійський національний університет  
імені В.І. Вернадського, 2019  
 

1. Програма навчальної дисципліни 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є кримінальне процесуальне 

законодавство, практика його застосування, кримінально-процесуальна 
діяльність і процесуальні правовідносини, кримінально-процесуальна 
діяльність органів досудового розслідування, прокуратури і суду, теорія і 
історія кримінального процесу.  

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Кримінальний 
процес» знаходиться у тісному зв’язку з іншими юридичними дисциплінами, 
перш за все, з теорією держави і права, яка забезпечує його категоріальним 
апаратом, з конституційним, кримінальним, адміністративним і цивільним 
правом, оскільки в діяльності органів досудового розслідування і суду досить 
часто виникають питання, що пов’язані з відшкодуванням завданої 
кримінальним правопорушенням шкоди, кваліфікацією суспільно небезпечних 
діянь, забезпеченням конституційних прав і свобод людини, адміністративною 
відповідальністю, судовими та правоохоронними органами України, 
криміналістикою, кримінологією тощо.   

Мета та завдання навчальної дисципліни.  
Метою викладання навчальної дисципліни «Кримінальний процес» є 

оволодіння здобувачами ступеня вищої освіти бакалавра глибокими 
теоретичними знаннями щодо діяльності органів досудового розслідування, 
прокуратури та суду з розслідування кримінальних правопорушень (злочинів та 
кримінальних проступків), їх судового розгляду, виконання судових рішень, а 
також формування практичних навичок правильного застосування 
кримінального процесуального закону при проведенні процесуальних дій, 
прийнятті та оформленні процесуальних рішень.   

Основними завданнями вивчення дисципліни «Кримінально-
процесуальне право» є засвоєння здобувачами ступеня вищої освіти бакалавра 
загальних положень кримінального процесуального права (ПРН 2, 3, 5 ОПП), 
організації діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду з 
розслідування, судового розгляду та вирішення кримінальних правопорушень 
(злочинів та кримінальних проступків)  діяльності органів судової влади щодо 
перевірки вироків, постанов та ухвал суду(ПРН 8, 9, 11).  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти 
повинні: 

знати: 

- - теорію кримінального процесу ;  

- - кримінальне процесуальне законодавство та практику його застосування 
органами розслідування, прокуратури та судом (СК7, 8 ОПП);  



- - фактори, що визначають та впливають на діяльність органів розслідування; 
- засоби кримінально-процесуального регулювання діяльності органів 
досудового розслідування, прокуратури та суду (СК8, 11 ОПП);  

- - теорію прийняття процесуальних рішень, їх структуру, системні якості і 
функціональне призначення в діяльності слідчого з розслідування 
кримінальних правопорушень (СК 11, 12, 15, 16 ОПП)   

вміти: 
- застосовувати сучасні методи дослідження і аналіз проблемних питань, що 

виникають під час кримінального провадження (ЗК1 ОПП); 
- правильно тлумачити та аналізувати норми кримінального процесуального 

права та інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері 
судочинства, діяльність органів досудового розслідування, прокуратури (ЗК1, 2 
ОПП); 

- орієнтуватися в судовій практиці з кримінальних проваджень; 
- аналізувати та застосовувати знання теоретичних питань для виконання 

практичних завдань (ЗК2 ОПП); 
- обґрунтовувати та обстоювати свою правову позицію (ЗК3 ОПП); 
- складати процесуальні акти у кримінальному провадженні; 
- самостійно поглиблювати свої знання, правильно визначати, 

обґрунтовувати і відстоювати свою правову позицію (ЗК7 ОПП); 
- використовувати навички творчого мислення та самоудосконалювати 

власний професійний рівень (СК13 ОПП).   
На вивчення навчальної дисципліни заплановано 360 годин, 12 кредитів 

ECTS. 
Мова навчання: українська мова. 
Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у 

науково-педагогічних працівників кафедри спеціально-правових дисциплін які 
безпосередньо проводять заняття або звернувшись з письмовим запитом на 
електронну пошту за адресою kaf.spd@gmail.com 

 
Структура навчальної дисципліни 

 
Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу  
Поняття, сутність та значення кримінального процесу. Завдання 

кримінального провадження. Історичні форми кримінального процесу. 
Система стадій кримінального процесу. Кримінальна процесуальна 
форма: поняття, сутність та значення. Поняття та види кримінальних 
процесуальних функцій. Поняття та сутність кримінальних 
процесуальних правовідносин. Кримінальні процесуальні гарантії: 
поняття та система. Поняття та види кримінальних процесуальних актів. 

 

Тема 2. Кримінальний процесуальний закон  
Поняття кримінального процесуального права, його предмет та 

методи. Поняття, види та структура кримінальних процесуальних норм. 
Джерела кримінального процесуального права України. Кримінальне 



процесуальне право в системі інших галузей права. Кримінальне 
процесуальне законодавство та його система. Дія кримінального 
процесуального закону в просторі. Дія кримінального процесуального 
закону в часі. Дія кримінального процесуального закону за колом осіб. 
Застосування кримінального процесуального закону за аналогією.  

 

 Тема 3. Засади кримінального процесу  
 Поняття, значення та система засад кримінального провадження. 
Верховенство права та законність у кримінальному процесі. Рівність 
перед законом і судом та повага до людської гідності під час 
кримінального провадження. Зміст і значення засад забезпечення права на 
свободу і особисту недоторканність та недоторканності права власності. 
Недоторканність житла чи іншого володіння особи, таємниця спілкування 
та невтручання у приватне життя у кримінальному провадженні. Доступ 
до правосуддя та обов’язковість судових рішень як засада кримінального 
провадження. Засада змагальності сторін та свободи в поданні ними суду 
своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. 
Безпосередність дослідження показань, речей і документів у 
кримінальному процесі. Засада забезпечення права на оскарження 
процесуальних рішень, дій чи бездіяльності. Зміст засади 
диспозитивності у кримінальному процесі. Засада гласності і відкритості 
судового провадження та його повного фіксування технічними засобами. 
Зміст і значення засади розумних строків у кримінальному процесі. 
Засада мови, якою здійснюється кримінальне провадження. Зміст і 
значення презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини. 
Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та 
членів сім’ї у кримінальному процесі. Зміст і значення засади 
забезпечення права на захист. Публічність як засада кримінального 
провадження. Заборона двічі притягувати до кримінальної 
відповідальності за одне і те саме правопорушення.  
 

 Тема 4. Суб’єкти кримінального процесу  
 Поняття і класифікація суб’єктів кримінального провадження, 
сторони кримінального провадження. Суд (суддя), присяжний як суб’єкти 
кримінальної процесуальної діяльності. Слідчий суддя та його 
повноваження у кримінальному процесі. Прокурор та його повноваження 
у кримінальному процесі. Слідчий, керівник органу досудового 
розслідування та їх повноваження. Оперативні підрозділи як суб’єкти 
кримінального провадження. Підозрюваний, обвинувачений, 
виправданий, засуджений їх процесуальне становище. Захисник у 
кримінальному процесі, його права та обов’язки. Обов’язкова участь 
захисника. Потерпілий та його представник у кримінальному процесі. Їх 
процесуальний статус. Правове становище цивільного позивача, 
цивільного відповідача та їх представників у кримінальному проваджені. 
Законний представник у кримінальному провадженні. Представник 



юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, як учасник 
кримінального процесу. Третя особа, щодо майна якої вирішується 
питання та його процесуальний статус. Свідок у кримінальному процесі, 
його права, обов’язки та відповідальність. Особи, які не можуть бути 
допитані як свідки. Перекладач, заявник та понятий як учасники 
кримінального провадження. Експерт і спеціаліст у кримінальному 
процесі. Їх роль, повноваження та відмінність у процесуальному 
становищі. Представник персоналу органу пробації та його 
повноваження. Секретар судового засідання та судовий розпорядник у 
кримінальному процесі. Відводи учасників кримінального провадження. 
  
 Тема 5. Докази і доказування у кримінальному процесі  
 Поняття, значення та мета кримінального процесуального 
доказування. Докази та їх процесуальні джерела: поняття та класифікація. 
Юридичні властивості доказів у кримінальному процесі. Предмет та межі 
кримінального процесуального доказування. Суб'єкти доказування у 
кримінальному процесі. Обов’язок доказування. Збирання доказів у 
кримінальному провадженні. Способи збирання доказів стороною 
обвинувачення та стороною захисту. Перевірка доказів. Способи 
перевірки доказів та їх процесуальних джерел. Оцінка доказів. Критерії 
оцінки доказів. Внутрішнє переконання в механізмі оцінки доказів. 
Підстави та процесуальний порядок визнання доказів недопустимими. 
Показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, експерта. 
Речові докази: поняття та види. Документи як джерела доказів. 
Процесуальний порядок зберігання речових доказів та документів у 
кримінальному провадженні. Висновок експерта та види експертиз за 
процесуальною ознакою.  
 

 Тема 6. Процесуальні строки і витрати 
 Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні Поняття, види 
та значення процесуальних строків у кримінальному провадженні. 
Порядок обчислення, продовження та поновлення процесуальних строків. 
Поняття та види процесуальних витрат. Характеристика окремих видів 
процесуальних витрат. Поняття та види шкоди, яка підлягає 
відшкодуванню (компенсації) у кримінальному провадженні. Способи 
відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні. 
Процесуальний порядок пред’явлення та вирішення цивільного позову у 
кримінальному провадженні. Відшкодування шкоди, завданої 
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю.  
 

 Тема 7. Заходи забезпечення кримінального провадження  
 Поняття, види та класифікація заходів забезпечення кримінального 
провадження. Запобіжні заходи: поняття та види. Мета і підстави 
застосування запобіжних заходів. Загальний порядок застосування 
запобіжних заходів. Зміна чи скасування запобіжного заходу. Особисте 



зобов’язання та особиста порука. Застава як запобіжний захід. Домашній 
арешт: підстави та порядок застосування. Тримання під вартою: підстави 
та порядок застосування, строки тримання особи під вартою. Затримання: 
види та порядок застосування, момент та строки затримання. Виклик та 
привід у кримінальному процесі. Тимчасове обмеження у користуванні 
спеціальним правом як захід забезпечення кримінального провадження. 
Відсторонення від посади у кримінальному процесі. Тимчасове 
відсторонення судді від здійснення правосуддя. Тимчасовий доступ до 
речей і документів під час кримінального провадження. Тимчасове 
вилучення та арешт майна як заходи забезпечення кримінального 
провадження.  
 

 Тема 8. Загальні положення досудового розслідування  
 Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування. 
Етапи досудового розслідування. Дізнання і досудове слідство, як форми 
досудового розслідування. Єдиний реєстр досудових розслідувань. 
Особливості розслідування кримінальних проступків. Особливості 
спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень. 
Поняття і значення загальних положень досудового розслідування. 
Підслідність та її види. Початок та місце провадження досудового 
розслідування. Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх 
продовження. Розгляд клопотань під час досудового розслідування. 
Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування. 
Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування. 
Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його 
завершення. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів. Доручення 
слідчого. Використання науково-технічних засобів при проведенні 
досудового розслідування. Розслідування кримінальних правопорушень 
слідчою та слідчо-оперативною групою. Складання кримінально-
процесуальних документів під час досудового розслідування. Здійснення 
прокурорського нагляду, відомчого і судового контролю за законністю в 
діяльності органів досудового розслідування.  
 

 Тема 9. Провадження слідчих (розшукових) дій  
 Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій. Класифікація 
слідчих (розшукових) дій. Загальні процесуальні вимоги до проведення та 
оформлення слідчих (розшукових) дій. Допит та його процесуальне 
оформлення. Особливості виклику і допиту малолітньої або 
неповнолітньої особи. Пред’явлення для впізнання та його види. 
Процесуальний порядок пред’явлення для впізнання. Особливості 
впізнання особи при забезпеченні безпеки учасників кримінального 8 
судочинства. Проведення допиту та пред’явлення для впізнання в режимі 
відеоконференції. Обшук та його види. Підстави і процесуальний порядок 
проведення обшуку. Особливості проведення окремих видів обшуку. 
Процесуальний порядок оформлення результатів обшуку. Огляд і його 



види. Процесуальний порядок проведення окремих видів огляду. 
Особливості проведення огляду трупа. Ексгумація трупа, підстави і 
процесуальний порядок її проведення. Слідчий експеримент. Освідування 
і його види. Порядок проведення і оформлення окремих видів 
освідування. Експертиза та підстави її проведення. Отримання зразків для 
проведення експертизи. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави 
проведення. Види негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і 
результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Використання 
результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні та в інших 
цілях. Загальні положення про втручання у приватне спілкування. 
 

 Тема10. Повідомлення про підозру  
 Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру. Випадки 
повідомлення про підозру. Етапи повідомлення про підозру. Складання 
повідомлення про підозру. Зміст письмового повідомлення про підозру. 
Порядок повідомлення про підозру. Права підозрюваного та їх 
роз’яснення. Вручення письмового повідомлення про підозру. Зміна 
повідомлення про підозру. Особливості повідомлення про підозру 
окремій категорії осіб.  
 

 Тема 11. Зупинення досудового розслідування  
 Поняття зупинення досудового розслідування. Підстави, умови та 
процесуальний порядок зупинення досудового розслідування. Розшук 
підозрюваного. Підстави і процесуальний порядок відновлення 
досудового розслідування.  
 

 Тема 12. Закінчення досудового розслідування  
 Загальні положення закінчення досудового розслідування. Форми 
закінчення досудового розслідування. Закриття кримінального 
провадження: підстави та процесуальний порядок. Підстави та 
процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної 
відповідальності. Клопотання прокурора про звільнення особи від 
кримінальної відповідальності. Відкриття матеріалів кримінального 
провадження іншій стороні. Ознайомлення з матеріалами кримінального 
провадження. Обвинувальний акт та його значення. Структура та зміст 
обвинувального акту. Додатки до обвинувального акту. Клопотання про 
застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та 
його зміст. Вручення копій обвинувального акта, клопотання про 
застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та 
реєстру матеріалів досудового розслідування. Систематизація і технічне 
оформлення матеріалів кримінального провадження.  
 

 Тема 13. Особливі порядки досудового розслідування  
 Поняття і види особливих порядків досудового розслідування. 
Особливості досудового розслідування кримінальних проступків. 
Загальні положення спеціального досудового розслідування. 



Процесуальний порядок провадження спеціального досудового 
розслідування кримінальних правопорушень. Особливий режим 
досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у 
районі проведення антитерористичної операції.  
 

 Тема 14. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час 
досудового розслідування  
 Поняття та значення інституту оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності під час досудового розслідування. Право на оскарження. 
Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути 
оскаржені під час досудового розслідування. Строк подання скарги на 
рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, її повернення або 
відмова у відкритті провадження. Правові наслідки подання скарги на 
рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового 
розслідування. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність 
слідчого чи прокурора під час досудового розслідування. Рішення 
слідчого судді за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи 
бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування. 
Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування. 
Ухвали слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового 
розслідування. Порядок оскарження ухвал слідчого судді. Оскарження 
слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора. Рішення, дії чи 
бездіяльність прокурора, які можуть оскаржуватися слідчим. Порядок 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора. Порядок вирішення 
скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора. Види рішень за 
результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора. 
 

 Тема 15. Підсудність та підготовче судове провадження  
 Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі. Види 
підсудності. Підстави та порядок передачі справ з одного суду до іншого. 
Автоматизована система документообігу суду. Поняття, сутність і 
завдання підготовчого судового провадження. Порядок і строки 
підготовчого судового провадження. Порядок підготовчого судового 
провадження. Питання, які з’ясовуються суддею при підготовчому 
судовому провадженні. Рішення, які приймаються за результатами 
підготовчого судового провадження. Закриття кримінального 
провадження. Підстави і процесуальний порядок повернення 
обвинувального акту, клопотань про застосування примусових заходів 
виховного чи медичного характеру прокурору або за підсудністю. 
Призначення судового розгляду. Дії судді, пов’язані з підготовкою до 
судового розгляду. Закінчення підготовчого судового провадження. 
Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.  
 

 Тема 16. Судовий розгляд  
 Сутність і значення стадії судового розгляду. Загальні положення 
судового розгляду кримінальної справи. Безпосередність, усність, 



безперервність судового розгляду. Незмінність складу суду і рівність 
прав сторін у судовому розгляді. Учасники судового розгляду та наслідки 
їх неявки до суду. Підстави і порядок відкладення судового засідання, 
зупинення судового провадження. Розпорядок судового засідання. 
Заходи, які застосовуються до його порушників. Застосування заходів 
забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих 
(розшукових) дій під час судового розгляду. Проведення процесуальних 
дій у режимі відео конференції. Межі судового розгляду. Етапи судового 
розгляду, їх зміст. Суть, структура і завдання підготовчої частини 
судового засідання. Поняття і завдання судового слідства. Порядок 
дослідження доказів в судовому засідання. Спрощений порядок судового 
слідства. Порядок судових дебатів. Промови і репліки сторін. Останнє 
слово обвинуваченого. Процесуальний порядок постановлення судового 
рішення. Види судових рішень. Законність, обґрунтованість і 
вмотивованість судового рішення. Поняття і значення вироку. Види 
вироків та їх зміст. Питання, що вирішуються судом при постановленні 
вироку. Порядок винесення ухвал у судовому засіданні. Ухвалення 
судового рішення і окрема думка судді. Проголошення судового рішення. 
Роз'яснення судового рішення. Вручення копії судового рішення. Журнал 
судового засідання. Технічна фіксація перебігу судового засідання. 
Особливі порядки провадження в суді першої інстанції. Спрощене судове 
провадження щодо кримінальних проступків. Провадження в суді 
присяжних. Спеціальне судове провадження.  
 

 Тема 17. Провадження в суді апеляційної інстанції  
 Види перегляду судових рішень у кримінальному процесі. Правова 
природа, сутність і завдання перевірки судових рішень в апеляційному 
порядку. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному 
порядку. Право на апеляційне оскарження. Особливості апеляційного 
оскарження окремих судових рішень. Порядок і строки апеляційного 
оскарження. Вимоги до апеляційної скарги. Дії суду першої інстанції 
після одержання апеляційних скарг. Прийняття апеляційної скарги судом 
апеляційної інстанції. Залишення апеляційної скарги без руху, її 
повернення або відмова відкриття провадження. Наслідки подання 
апеляційної скарги. Підготовка до апеляційного розгляду. Заперечення на 
апеляційну скаргу. Відмова від апеляційної скарги, зміна і доповнення 
апеляційної скарги під час апеляційного провадження. Межі перегляду 
судом апеляційної інстанції. Апеляційний розгляд. Письмове апеляційне 
провадження. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками 
розгляду апеляційної скарги. Зміна вироку або ухвали суду судом 
апеляційної інстанції. Підстави для скасування або зміни судового 
рішення судом апеляційної інстанції. Неповнота судового розгляду. 
Невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам 
кримінального провадження. Істотні порушення вимог кримінального 
процесуального закону. Неправильне застосування закону України про 



кримінальну відповідальність. Невідповідність призначеного судом 
покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі 
обвинуваченого. Підстави для призначення нового розгляду в суді першої 
інстанції. Особливості нового розгляду судом першої інстанції. Закриття 
кримінального провадження судом апеляційної інстанції. Судові рішення 
суду апеляційної інстанції. Зміст ухвали суду апеляційної інстанції. 
Вирок, ухвала про застосування примусових заходів медичного чи 
виховного характеру суду апеляційної інстанції. Недопустимість 
погіршення правового становища обвинуваченого. Порядок перевірки 
ухвал слідчого судді. Повернення матеріалів кримінального провадження. 
 

 Тема 18. Провадження в суді касаційної інстанції  
 Суть і завдання касаційного провадження. Право на касаційне 
оскарження. Рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку. 
Порядок і строки касаційного оскарження. Касаційна скарга та її зміст. 
Відкриття касаційного провадження. Підготовка касаційного розгляду. 
Межі перегляду судом касаційної інстанції. Процесуальний порядок 
касаційного розгляду. Повноваження суду касаційної інстанції за 
наслідками розгляду касаційної скарги. Підстави для скасування або 
зміни судового рішення судом касаційної інстанції. Судові рішення суду 
касаційної інстанції. Підстави для перегляду судових рішень Верховним 
Судом України. Право на звернення про перегляд судових рішень 
Верховним Судом України. Строк подання заяви про перегляд судового 
рішення. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення Верховним 
Судом України. Подання заяви про перегляд судового рішення. Допуск 
Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ справи до провадження. Порядок розгляду справи 
Верховним Судом України. Види судових рішень Верховного Суду 
України та їх обов’язковість.  
 

 Тема 19. Провадження за нововиявленими обставинами  
 Підстави для здійснення кримінального провадження за 
нововиявленими обставинами. Характеристика нововиявлених обставин. 
Особи, які мають право порушити питання про перегляд судового 
рішення за нововиявленими обставинами. Органи перегляду судових 
рішень, що набрали законної сили, та межі їх повноважень. Строки 
перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Відкриття 
кримінального провадження за нововиявленими обставинами. Порядок 
перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами. Види 
судових рішень за наслідками кримінального провадження за 
нововиявленими обставинами.  
 

 Тема 20. Виконання судових рішень  
 Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень. 
Набрання судовим рішенням законної сили. Види судових рішень та їх 
характеристика. Наслідки набрання законної сили судовим рішенням. 



Обов'язковість рішень суду. Порядок та строки звернення судового 
рішення до виконання. Порядок виконання судових рішень у 
кримінальному провадженні. Органи і служби, які виконують вирок і 
забезпечують виконання кримінальних покарань. Відстрочка виконання 
вироку. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків. 
Процесуальний порядок розгляду та вирішення питань, які виникають під 
час виконання вироку. Підстави для звільнення від відбування 
кримінального покарання. Умовно-дострокове звільнення від покарання і 
заміна невідбутої частини покарання більш м’яким. Застосування до 
засуджених примусового лікування та його припинення. Тимчасове 
залишення засудженого у слідчому ізоляторі. Умови утримання осіб, 
засуджених до позбавлення волі. Розгляд судом клопотання про зняття 
судимості. Нагляд за дотриманням законів під час виконання судових 
рішень.  
 

 Тема 21. Міжнародне співробітництво під час кримінального 
провадження  
 Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному 
судочинстві. Законодавство, що регулює міжнародне співробітництво під 
час кримінального провадження. Обсяг та види міжнародного 
співробітництва під час кримінального провадження. Центральні органи 
України що забезпечують міжнародне співробітництво у кримінальному 
провадженні. Міжнародна правова допомога при проведенні 
процесуальних дій. Зміст та форма запиту про міжнародну правову 
допомогу. Виконання запиту в іноземній державі. Розгляд запиту 
іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу. 
Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову 
допомогу на території України. Виклик особи, яка перебуває за межами 
України. Допит за запитом компетентного органу іноземної держави 
шляхом проведення відео- або телефонної конференції. Розшук, арешт і 
конфіскація майна. Створення і діяльність спільних слідчих груп. Видача 
осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція). Порядок 
підготовки документів та направлення запитів про видачу особи 
(екстрадицію). Межі кримінальної відповідальності виданої особи. 
Центральні органи України щодо видачі особи (екстрадиції). Особливості 
затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за межами 
України. Екстрадиційний арешт. Проведення екстрадиційної перевірки. 
Відмова у видачі особи (екстрадиції). Рішення за запитом про видачу 
особи (екстрадицію) та їх оскарження. Порядок і умови перейняття 
кримінального провадження від іноземних держав. Порядок 
кримінального провадження, що перейняте від іншої держави. Порядок і 
умови передання кримінального провадження компетентному органу 
іншої держави. Наслідки передання кримінального провадження 
компетентному органу іншої держави. Визнання та виконання вироків 
судів іноземних держав та передача засуджених осіб. Підстави і порядок 



виконання вироків судів іноземних держав. Виконання вироку суду 
іноземної держави. Розгляд судом питання про приведення вироку суду 
іноземної держави у відповідність із законодавством України. Умови 
передачі засуджених осіб і їх прийняття для відбування покарання. 
Визнання та виконання вироків міжнародних судових установ.  
 

 Тема 22. Особливі порядки кримінального провадження  
 Види особливих проваджень у кримінальному процесі. Кримінальне 
провадження на підставі угод. Види угод, їх ініціювання та умови 
укладання. Зміст угоди про примирення. Зміст угоди про визнання 
винуватості. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди. 
Вирок на підставі угоди. Наслідки невиконання угоди. Кримінального 
провадження у формі приватного обвинувачення. Початок кримінального 
провадження у формі приватного обвинувачення. Відшкодування шкоди 
потерпілому у кримінальному провадженні у формі приватного 
обвинувачення. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. 
Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального 
провадження. Особливості притягнення до кримінальної відповідальності 
окремої категорії осіб, їх затримання і обрання запобіжного заходу. 
Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. Обставини, що 
підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо 
неповнолітніх. Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх. 
Особливості проведення процесуальних дій та застосування заходів 
примусу щодо неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених. Порядок 
застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів 
виховного характеру. Застосування примусових заходів виховного 
характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної 
відповідальності. Особливості досудового розслідування у 
кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів 
виховного характеру. Кримінальне провадження щодо застосування 
примусових заходів медичного характеру. Підстави для здійснення 
кримінального провадження щодо застосування примусових заходів 
медичного характеру. Особливості досудового та судового кримінального 
провадження щодо застосування примусових заходів медичного 
характеру. Проведення психіатричної експертизи. Обставини що 
підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо 
застосування примусових заходів медичного характеру. Продовження, 
зміна або припинення застосування примусових заходів медичного 
характеру. Особливості кримінального провадження, яке містить 
відомості, що становлять державну таємницю. Охорона державної 
таємниці під час кримінального провадження. Кримінальне провадження 
на території дипломатичних представництв, консульських установ 
України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за 
межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, 
якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні. Місце 



проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, 
вчинених на території дипломатичних представництв, консульських 
установ, суден України. Відновлення втрачених матеріалів кримінального 
провадження.  

 
 
 
 

2. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 4  

Галузь знань 
08 «Право» 

Нормативна Спеціалізація  
 

Загальна кількість годин 
360 

Спеціальність  
 081 «Право» 

Рік підготовки: 
3-й 3-й 

Семестр 
6-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
4 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 

бакалавр 

26 год. 12 год. 
Семінарські 

34 год. 4 год. 
Самостійна робота 

60 год. 104 год. 
Вид контролю: залік 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 
становить: 

для денної форми навчання – 1:2 
для заочної форми навчання – 1:6,5 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього 
У тому числі Усього У тому числі 

л с п інд ср  л с п інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Поняття, 
суть і завдання 
кримінального 
процесу  

4 2    2 6 2    4 

Тема 2. 
Кримінальний 
процесуальний 

4  2   2 4     4 



закон  
Тема 3. Засади 
кримінального 
процесу  

8 2 2   4 8 2    6 

Тема 4. Суб’єкти 
кримінального 
процесу  

8 2 2   4 8 2    6 

Тема 5. Докази і 
доказування у 
кримінальному 
процесі  

6 2 2   2 8 2    6 

Тема 6. 
Процесуальні 
строки і витрати 

4  2   2 4     4 

Тема 7. Заходи 
забезпечення 
кримінального 
провадження  

8 2 2   4 6     6 

Тема 8. Загальні 
положення 
досудового 
розслідування  

6 2 2   2 4     4 

Тема 9. 
Провадження 
слідчих 
(розшукових) дій  

14 4 4   6 12 2 2   8 

Тема 10. 
Повідомлення про 
підозру  

2     2 4     4 

Тема 11. 
Зупинення 
досудового 
розслідування  

2     2 4     4 

Тема 12. 
Закінчення 
досудового 
розслідування  

6 2 2   2 4     4 

Тема 13. Особливі 
порядки 
досудового 
розслідування  

6 2 2   2 4     4 

Тема 14. 
Оскарження 
рішень, дій чи 
бездіяльності під 
час досудового 
розслідування  

4  2   2 4     4 

Тема 15. 
Підсудність та 
підготовче судове 
провадження  

2     2 4     4 

Тема 16. Судовий 8 2 2   4 10 2 2   6 



розгляд  
Тема 17. 
Провадження в 
суді апеляційної 
інстанції  

2     2 4     4 

Тема 18. 
Провадження в 
суді касаційної 
інстанції  

4  2   2 4     4 

Тема 19. 
Провадження за 
нововиявленими 
обставинами  

2     2 4     4 

Тема 20. 
Виконання 
судових рішень  

4  2   2 4     4 

Тема 21. 
Міжнародне 
співробітництво 
під час 
кримінального 
провадження  

8 2 2   4 6     6 

Тема 22. Особливі 
порядки 
кримінального 
провадження  

8 2 2   4 4     4 

Усього годин 120 26 34   60 120 12 4   104 

 
4. Плани семінарських занять, 

завдання для самостійної роботи 
 

Тема 2. Кримінальний процесуальний закон 
 

Питання до семінарського заняття 
1. Поняття кримінального процесуального права, його предмет та 

методи. 
2. Поняття, види та структура кримінальних процесуальних норм. 
3. Джерела кримінального процесуального права України. 
4. Кримінальне процесуальне законодавство та його система. 
5. Дія кримінального процесуального закону в просторі, часі та щодо 

осіб. 
6. Застосування кримінального процесуального закону за аналогією. 

 

Теми рефератів, доповідей:  
1. Реформування кримінального процесуального законодавства в період 

розбудови правової держави. 
2. Правозастосовне тлумачення норм кримінального процесуального 

права. 



3. Оцінні поняття у кримінальному процесуальному праві України.  
4. Судовий прецедент як джерело кримінального процесуального права 

в країнах англо-саксонської правової сім’ї. 
 

Завдання для самостійної роботи: 
 1. Охарактеризуйте правила дії кримінального процесуального закону у 
просторі, часі та за колом осіб за запропонованою схемою:  
 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗАКОН 
У просторі У часі За колом осіб 

Правило Виняток Правило Виняток Правило Виняток 
      

 
Тема 3. Засади кримінального процесу 

 
Питання до семінарського заняття 

1. Поняття, значення та система засад кримінального провадження.  
2. Зміст і значення засад забезпечення права на свободу і особисту 

недоторканність та недоторканності права власності.  
3. Недоторканність житла чи іншого володіння особи, таємниця 

спілкування та невтручання у приватне життя у кримінальному провадженні.  
4. Безпосередність дослідження показань, речей і документів у 

кримінальному процесі.  
5. Зміст і значення засади розумних строків у кримінальному процесі. 
6. Зміст і значення презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини.  
7. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких 

родичів та членів сім’ї у кримінальному процесі.  
8. Публічність як засада кримінального провадження. 

 
Теми рефератів, доповідей:  

1. Презумпція невинуватості у кримінальному процесі України та 
практиці Європейського суду з прав людини.  

2. Теоретичне розуміння змагальності у кримінальному процесі.  
3. «Розумність» строків у кримінальному процесі України та практиці 

Європейського суду з прав людини. 
 

Завдання для самостійної роботи:  
1. Розподіліть усі відомі вам засади кримінального провадження 

України за запропонованою схемою:  
ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ  

Загальноправові Міжгалузеві Галузеві 
   

    20
2.   Надайте   характеристику   засаді   кримінального   провадження, 



заповнивши 
таку таблицю: 

  

МОВА, ЯКОЮ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 
   Поняття особи, Права осіб, що беруть 
Нормативне Зміст Винятки з що не володіє участь у кримінальному 

джерело основного мовою провадженні та не 
засади 

закріплення змісту засади кримінального володіють державною 
 

   провадження мовою 
     

 
Тема 4. Суб’єкти кримінального процесу 

 
Питання до семінарського заняття   

1. Поняття і класифікація суб’єктів кримінального провадження, 
сторони кримінального провадження. 2.  

3. Суд (суддя), присяжний як суб’єкти кримінальної процесуальної 
діяльності. Слідчий суддя та його повноваження у кримінальному процесі. 

4. Прокурор та його повноваження у кримінальному процесі. Слідчий, 
керівник органу досудового розслідування та їх повноваження. 
Оперативні підрозділи як суб’єкти кримінального провадження. 

5. Підозрюваний, обвинувачений, їх процесуальне становище. Захисник 
у кримінальному процесі, його права та обов’язки. Обов’язкова участь 
захисника. 

6. Потерпілий та його представник у кримінальному процесі. Їх 
процесуальний статус. Свідок у кримінальному процесі, його права, 
обов’язки та відповідальність. Особи, які не можуть бути допитані як 
свідки. 

7. Експерт і спеціаліст у кримінальному процесі. Їх роль, повноваження 
та відмінність у процесуальному становищі. 

8. Відводи учасників кримінального провадження. 
  

Теми рефератів, доповідей: 
1. Суд присяжних в Україні.  
2. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

провадженні.  
3. Забезпечення прав і законних інтересів підозрюваного 

(обвинуваченого) у кримінальному процесі.  
4. Роль органів досудового розслідування у реалізації кримінальних 

процесуальних функцій. 
 

Завдання для самостійної роботи:  
1. Заповніть запропоновану схему, розподіливши усіх суб’єктів 

кримінального процесу залежно від інтересу, що має цей суб’єкт у 
кримінальному провадженні:  



 
СУБ’ЄКТИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 
 

Державні органи та посадові особи, що здійснюють 
кримінальне провадження – 

 
Суб’єкти, що мають власний інтерес у кримінальному 
провадженні – 

 
Суб’єкти, що захищають або представляють інтереси 
інших осіб –  

 
Суб’єкти, що не мають інтересу в кримінальному 
провадженні –   

2. Охарактеризуйте процесуальний статус слідчого, підозрюваного, 
свідка, заповнивши таку таблицю:   

СЛІДЧИЙ 
Правова підстава участі   Види юридичної 
особи у кримінальному Обов’язки Права 

відповідальності 
провадженні   

   

    
 
 

Тема 5. Докази і доказування у кримінальному процесі 
 

Питання до семінарського заняття 
1. Поняття, значення та мета кримінального процесуального 

доказування. 
2. Докази та їх процесуальні джерела: поняття та класифікація.  
3. Предмет та межі кримінального процесуального доказування.  
4. Збирання доказів у кримінальному провадженні. Способи збирання 

доказів стороною обвинувачення та стороною захисту. 
5. Показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, 

експерта.  
6. Процесуальний порядок зберігання речових доказів та документів у 

кримінальному провадженні.  
7. Висновок експерта та види експертиз за процесуальною ознакою. 

 
Теми рефератів, доповідей: 

1. Правові гарантії у кримінальному процесуальному доказуванні.  
2. Непрямі докази у кримінальному процесі.  
3. Мета кримінального процесуального доказування. 
4. Презумпції та преюдиції у кримінальному процесуальному 

доказуванні. 



 
Завдання для самостійної роботи:  

1. Охарактеризуйте юридичні ознаки доказів у кримінальному процесі 
за такою схемою: 



  
 

ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ ДОКАЗІВ  
 

 Належність доказу —  
 

 Достовірність доказу —  
 

 Допустимість доказу —  
 

 Достатність доказів —  
2. Надайте характеристику сутності та змісту кримінального 

процесуального доказування, заповнивши таку таблицю:   
КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ДОКАЗУВАННЯ 

Поняття Мета Елементи Значення 
    

 
Тема 6. Процесуальні строки і витрати. Відшкодування шкоди у 

кримінальному процесі 
 

Питання до семінарського заняття  
1. Поняття, види та значення процесуальних строків у кримінальному 

провадженні.  
2. Порядок обчислення, продовження та поновлення процесуальних строків. 
3. Поняття та види процесуальних витрат. 
4. Характеристика окремих видів процесуальних витрат.  
5. Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню (компенсації) у 

кримінальному провадженні.  
6. Способи відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному 

провадженні.  
7. Процесуальний порядок пред’явлення та вирішення цивільного позову у 

кримінальному провадженні.  
8. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю. 
 

Теми рефератів, доповідей:  
1. Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо завдання шкоди 

особі незаконними діями органів досудового розслідування, прокуратури та суду  
в Україні.  

2. Кримінальні процесуальні гарантії права потерпілого на відшкодування 
(компенсацію) шкоди у кримінальному провадженні.  

3. Цивільний позов як кримінальний процесуальний засіб забезпечення прав і 
законних інтересів осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано шкоди.  

4. Європейські стандарти визначення строків та їх дотримання у 
кримінальному процесі України.  

5. Порядок продовження та поновлення процесуальних строків.  
6. Безоплатна правова допомога у кримінальному провадженні. 



 
Завдання для самостійної роботи: 

Законспектуйте основні положення:  
− Закону України від 1 грудня 1994 року «Про порядок відшкодування 

шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового 
слідства, прокуратури і суду»;  

− Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та 
виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового 
розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають 
справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним 
спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками 
функцій експертів і спеціалістів [Електронний ресурс] : затв. постан. Кабінету 
Міністрів України № 710 від 01 лип. 1996 р. — Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/710-96-%D0%BF  

− Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 року 
// Відомості Верховної Ради України. − 2011, № 51, Ст. 577. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17;  

– Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1363 «Про 
затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги про випадки затримання». – Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1363-2011-%D0%BF; 
 

Тема 7. Заходи забезпечення кримінального провадження 
 

Питання до семінарського заняття   
1. Поняття, види та класифікація заходів забезпечення кримінального 

провадження.  
2. Запобіжні заходи: поняття та види. 
3. Мета і підстави застосування запобіжних заходів. 
4. Загальний порядок застосування запобіжних заходів. 
5. Зміна чи скасування запобіжного заходу. 
6. Особисте зобов’язання та особиста порука. 
7. Застава як запобіжний захід.  
8. Домашній арешт: підстави та порядок застосування. 

 
Теми рефератів, доповідей:  

1. Застосування запобіжного заходу у вигляді застави: історія розвитку та 
проблеми застосування.  

2. Аналіз практики Європейського суду з прав людини щодо дотримання 
положень ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.  

3. Міжнародні стандарти процедури затримання та взяття під варту. 
 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Законспектуйте основні положення:  
– Постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 15 «Про 

затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування 
застави як запобіжного заходу;  

– Положення про порядок застосування електронних засобів контролю, 



затверджене Наказом МВС України від 09 серпня 2012 року № 696;  
– Постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 19 грудня 2014 року № 14 «Про узагальнення 
судової практики застосування судами першої та апеляційної інстанцій 
процесуального законодавства щодо обрання, продовження запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою»;  

– Постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ від 07 лютого 2014 року № 4 «Про узагальнення 
судової практики розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів 
забезпечення кримінального провадження». 
 

Тема 8. Загальні положення досудового розслідування 
 

Питання до семінарського заняття 
1. Поняття, значення, завдання та форми досудового розслідування. 
2. Початок та місце проведення досудового розслідування.  
3. Підслідність: поняття та види. 
4. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.  
5. Строки досудового розслідування. Продовження строку досудового 

розслідування.  
6. Розгляд клопотань під час досудового розслідування  
7. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення 

та недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування. 
 

Теми рефератів, доповідей: 
1. Зміст, форми та принципи взаємодії слідчого і оперативних підрозділів.  
2. Розгляд слідчим, прокурором клопотань під час досудового 

розслідування.  
3. Гарантії недопустимості розголошення відомостей досудового 

розслідування. 
 

Завдання для самостійної роботи: 
Законспектуйте основні положення наказів:  
– Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: 

Наказ Генеральної прокуратури України від 06.04.2016 року № 139;  
– Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних 

проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України: 
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 року № 296  

– Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах 
поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події: 
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.11.2015 року №  
1377. 
 

Тема 9. Проведення слідчих (розшукових) дій 
 

Питання до семінарського заняття 9.1. 
1. Поняття, суть, значення, види та класифікація слідчих (розшукових) дій.  
2. Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій та 



процесуальний порядок їх оформлення.  
3. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення допиту, 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб та допиту слідчим суддею 
під час досудового розслідування.  

4. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення 
пред’явлення для впізнання.  

5. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення обшуку.  
6. Проведення слідчих (розшукових) дій за участю малолітньої або 

неповнолітньої особи. 
 

Питання до семінарського заняття 9.2. 
1. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення огляду. 
2. Ексгумація трупа, підстави і процесуальний порядок її проведення. 
3. Поняття та процесуальний порядок проведення освідування.  
4. Слідчий експеримент: поняття, порядок проведення та процесуальне 
оформлення.  
5. Експертиза у кримінальному провадженні: підстави проведення та 

порядок залучення експерта.  
6. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення 

негласних слідчих (розшукових) дій. 
 

Теми рефератів, доповідей:  
1. Особливості виклику та допиту малолітньої та неповнолітньої особи у 

кримінальному провадженні.  
2. Застосування примусу під час проведення слідчих (розшукових) дій.  
3. Отримання зразків для експертизи: порядок проведення та процесуальне 

оформлення.  
4. Проникнення до житла чи іншого володіння особи до постановлення 

ухвали слідчого судді.  
5. Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому 

засіданні.  
6. Проведення слідчих (розшукових) дій у режимі відеоконференції. 

 

Завдання для самостійної роботи: 
Законспектуйте основні положення:  
– Постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 17.10.2014 року № 9 «Про узагальнення судової 
практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на 
проведення обшуку житла чи іншого володіння особи»;  

– Постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 року № 3 «Про узагальнення судової 
практики щодо розгляду слідчими суддею клопотань про дозвіл на проведення 
негласної слідчої (розшукової) дії»;  

– Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій 
та використання їх результатів у кримінальному провадженні: наказ Генеральної 
прокуратури України, МВС України, Служби безпеки України, Адміністрації 
Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, 
Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від  
16.11.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 



http://www.minjust.gov.ua/42544. 
 

Тема 12. Закінчення досудового розслідування 
 

Питання до семінарського заняття  
1. Форми закінчення досудового розслідування. 
2. Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної 

особи. 
3. Відкриття матеріалів іншій стороні. 
4. Звернення до суду з обвинувальним актом. 
5. Звільнення особи від кримінальної відповідальності. 
6. Звернення до суду з клопотанням про застосування примусових заходів 

виховного характеру. 
7. Звернення до суду з клопотанням про застосування примусових заходів 

медичного характеру. 
 

Теми рефератів, доповідей: 
1. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні та додатки до нього.  
2. Ознайомлення учасників кримінального процесу з матеріалами 

кримінального провадження. 
 

Завдання для самостійної роботи:  
1. Охарактеризуйте за запропонованою схемою інститут закриття 

кримінального провадження як форму закінчення досудового розслідування:   
ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Підстави Процесуальний Оскарження 
 порядок (строки і порядок) 
   

 
Тема 13. Особливі порядки досудового розслідування 

 
Питання до семінарського заняття 

1. Поняття і види особливих порядків досудового розслідування. 
2. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків.  
3. Загальні положення спеціального досудового розслідування.  
4. Процесуальний порядок провадження спеціального досудового 

розслідування кримінальних правопорушень.  
5. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, 

надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції. 
6.  

Теми рефератів, доповідей:  
1. Історія розвитку спеціального досудового розслідування (in absentia) в 

Україні і іноземних державах.  
2. Розвиток запровадження особливого режиму досудового розслідування в 

умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної 
операції в Україні. 
 

Завдання для самостійної роботи: 



1. Законспектуйте основні положення:  
- Наказу Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури 

України, Служби безпеки України № 872/88/537 від 26.08.2014 р. «Про 
затвердження Інструкції про порядок превентивного затримання у районі 
проведення антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної 
діяльності, та особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, 
надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції» 
 

Тема 14. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 
розслідування 

 
Питання до семінарського заняття  

1. Поняття і сутність оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час 
досудового розслідування.  

2. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового 
розслідування.  

3. Порядок оскарження ухвал слідчого судді. 
4. Порядок оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора. 

 
Теми рефератів, доповідей:  

1. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи 
прокурора під час досудового розслідування.  

2. Ухвали слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового 
розслідування.  

3. Види рішень за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи 
бездіяльність прокурора. 
 

Завдання для самостійної роботи:  
Охарактеризуйте порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого 

або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, за 
запропонованою схемою:  

а) рішення, які можуть бути оскаржені; 
б) суб’єкти оскарження; 
в) строк подання скарги; 
г) рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг. 

 
Тема 16. Судовий розгляд 

 
Питання до семінарського заняття  

1. Поняття, суть, значення та завдання стадії судового розгляду. 
2. Загальні положення судового розгляду та їх характеристика. 
3. Межі судового розгляду. 
4. Спрощене судове провадження щодо кримінальних проступків.  
5. Провадження в суді присяжних. 
6. Судовий розгляд та його етапи. 
7. Судові рішення: види, вимоги до форми та змісту, порядок ухвалення, 

проголошення. 
8. Поняття, значення, види, структура та зміст вироку. 



9. Ухвала суду, її зміст. 
 

Теми рефератів, доповідей: 
1. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків. 
2. Технічна фіксація перебігу судового засідання. 
3. Судові дебати: історія та сучасність. 

 
Завдання для самостійної роботи: 

Законспектуйте основні положення таких нормативно-правових документів:  
− Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 5 червня 2016 року 

//Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 31. – Ст.545;  
− Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ № 11 від 17 жовтня 2014 року «Про деякі питання 
дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і 
справ про адміністративні правопорушення» // [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://portal.rada.gov.ua. 
 

Тема 18. Провадження в суді касаційної інстанції 
 

Питання до семінарського заняття 
1. Суть, завдання і значення касаційного провадження. 
2. Строки, суб’єкти та порядок касаційного оскарження.  
3. Рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку. 
4. Провадження в суді касаційної інстанції. 
5. Рішення суду касаційної інстанції. 

 
Завдання для самостійної роботи: 

1. Ознайомтесь та законспектуйте основні положення:  
- Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду 

судами України кримінальних справ у касаційному порядку» від 12 жовтня  
1989 року № 8;  

- Бобечко Н. Р. Апеляційне та касаційне провадження у кримінальному 
судочинстві України: правове регулювання, доктрина, практика : монографія / Н.  
Р Бобечко ; за ред. академіка НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. В. Т. Нора. 
– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 686 с. 
 

Тема 20. Виконання судових рішень 
 

Питання до семінарського заняття 
1. Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень.  
2. Набрання судовим рішенням законної сили. Наслідки набрання законної 

сили судовим рішенням.  
3. Порядок та строки звернення судового рішення до виконання.  
4. Процесуальний порядок розгляду та вирішення питань, які виникають під 

час виконання вироку.  
5. Нагляд за дотриманням законів під час виконання судових рішень. 

 
 



Завдання для самостійної та індивідуальної роботи: 
1. Законспектуйте основні положення:  
− Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування 

судами України законодавства про погашення і зняття судимості» від 26 грудня 
2003 року. № 16.  

2. Скориставшись наведеними нижче інтернет-ресурсами проаналізуйте 
сучасний стан вирішення питань, які виникають під час виконання вироку:  

− http://www.court.gov.ua/vscourt – офіційний сайт судової влади в Україні; 
− http://www.minjust.gov.ua – офіційний сайт Міністерства юстиції України; 
− http://www.reyestr.court.gov.ua – єдиний реєстр судових рішень в Україні. 

 
Тема 21. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження 

 
Питання до семінарського заняття  

1. Поняття, сутність і загальні засади міжнародного співробітництва під час 
кримінального провадження.  

2. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. 
3. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція). 
4. Особливості кримінального провадження у порядку перейняття.  
5. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача 

засуджених осіб. 
 

Теми рефератів, доповідей: 
1. Ектрадиційний арешт та його сутність у кримінальному провадженні.  
2. Процесуальний порядок визнання та виконання вироків міжнародних 

судових установ. 
 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:  
Законспектуйте основні положення постанови пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 13 від 
19 грудня 2014 року «Про застосування судами міжнародних договорів України при 
здійсненні правосуддя» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://portal.rada.gov.ua. 
 

Тема 22. Особливі порядки кримінального провадження 
 

Питання до семінарського заняття   
1. Поняття, сутність та види особливих порядків кримінального 

провадження. 2.  
3. Кримінальне провадження на підставі угод. 
4. Угода про примирення: порядок ініціювання та укладення 
5. Угода про визнання винуватості: порядок ініціювання та укладення. 6.  
7. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди. 
8. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. 
9. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. 
10. Загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх.



Теми рефератів, доповідей:  
1. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять 

державну таємницю.  
2. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, 

консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, 
що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком 
України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні. 
 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Законспектуйте основні положення:  
− Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 16.01.2017 року №223-66/0/4-17 «Про практику 
здійснення судами кримінального провадження щодо неповнолітніх»  

− Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику 
застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового 
лікування» від 3 червня 2005 року № 7;  

− Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду 
судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру» від 15 
травня 2006 року № 2. 

 
5. Засоби оцінювання 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має 
на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. 
Методи проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються 
кафедрою і здійснюються шляхом усного опитування студентів, проведення 
контрольних робіт, виконання завдань та вирішення задач із практичних проблем. 
Проміжний контроль здійснюється шляхом проведення модуля (модульний 
контроль). Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів 
навчання шляхом проведення заліку. Форма проведення заліку – усна, письмова, 
тестова тощо – затверджує кафедра. 

 
6. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 Поточна 
успішність 

Залік Сума 

Т2 
3 

Т3 
4 

Т4 
4 

Т5 
4 

Т6 
4 

Т7 
4 

Т8 
4 

Т9 
5 

Т12 
4 

60 40 100 

Т12 
3 

Т14 
3 

Т16 
3 

Т18 
3 

Т20 
4 

Т21 
4 

Т22 
4 

  

 
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 
екзаменів і заліків). 

максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 
дисципліни, яка завершується заліком, становить за поточну 
успішність 60 балів, на заліку – 40 балів; 



при оформленні документів на залікову сесію використовується 
таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними 
системами. 

 
Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 
Оцінка  

ECTS 

 
Визначення 

За національною шкалою 
Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з 

диференційованого заліку 

 
Залік 

90 – 100 А Відмінно Відмінно  
 

Зараховано 

80-89 В Дуже добре  
Добре 

75-79 С Добре 
66-74 D Задовільно  

Задовільно  
60-65 Е  Достатньо 

30-59 FX 

Незадовільно 
(з можливістю 

повторного 

складання) 
Незадовільно Незараховано 

0-29 F 

Незадовільно 
(з обов’язковим 

повторним 

курсом) 
 
 

90-100 балів (відмінно) – виставляється студенту, який дав повну і правильну 
відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-правових актів, 
судової практики та спеціальної літератури; проявив уміння застосування набуті 
знання до конкретних практичних ситуацій та здібності аналізу джерел вивчення 
даного курсу. 

80-89 балів (дуже добре) – виставляється студенту, який дав не цілком повну 
але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні нормативно-
правових актів, судової практики та спеціальної літератури; проявив уміння 
застосувати набуті знання до конкретних практичних ситуацій. 

75-79 балів (добре) – виставляється студенту, який дав повну і правильну 
відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових 
джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику але 
не знав інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, яка 
міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна базуватись 
не менше, ніж на двох базових джерелах.  

66-74 балів (задовільно) – виставляється студенту, який не дав вичерпної 
детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на 
одному із рекомендованих джерел вивчення матеріалу. 

60-65 балів (достатньо) – виставляється студенту, який не дав вичерпної 
(достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати 
джерела інформації навчальної дисципліни. 



30-59 балів (незадовільно, з можливістю повторного складання) – 
виставляється студентові, який виявив прогалини в знаннях основного 
навчального матеріалу, допустив  помилки у виконанні передбачених програмою 
завдань. 

0-29 балів  (незадовільно, з обов’язковим повторним курсом) – виставляється 
студентові, який виявив значні прогалини в знаннях основного навчального 
матеріалу, допустив грубі помилки у виконанні передбачених програмою завдань, 
незнайомий з основною юридичною літературою з дисципліни. 

 
7. Рекомендовані джерела: 
Нормативно-правові акти: 

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Права 
людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 18–
24.  

2. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 грудня 1966 
року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 
1992. – С. 36–62. 

3. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і 
основних свобод людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і професійні 
стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам – 
Київ, 1996. – С. 12–17. 

4. Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами та 
доповненнями) // Відомості Верховної Ради України вiд 23 липня 1996 року, № 30. 
– Ст.141. 

5. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 
13.04.2012. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90–91). 

6. Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] – 
Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651–17 

7. Кримінальний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та допов. 
/ Україна. Закони. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 174 с. 

8. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 
2012 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=43306 

9. Про амністію: Закон України від 12 грудня 2008 року // Відомості 
Верховної Ради України. – 2009. – № 15. – Ст. 189  

10. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02 червня 2011 
року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577. 

11. Про виконавче провадження [Електронний ресурс] : Закон України від 
21 квітня 1999 року. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/606-14 

12. Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України: Закон 
України від 7 березня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – 
№ 32. – Ст. 225. 

13. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон 



України від 23 грудня 1993 року // Голос України. – 1994. – 2 березня. 
14. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 року. // Голос України. – 1994. – 2 
березня. 

15. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості 
Верховної Ради України. – 1996. № 47. – Ст. 256. 

16. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 року // Відомості 
Верховної Ради України. – 1991. – № 4. 

17. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 року // 
[Електронний ресурс] – Режим доступу : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55082 

18. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 
року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303. 

19. Про органи внутрішніх справ: Закон України від 02 липня 2015 року // 
[Електронний ресурс] – Режим доступу : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54672 

20. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: 
Закон України від 24 січня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. 
– № 6. – Ст.35. 

21. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 
злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 року // Голос України. – 1993. – 6 
серпня. 

22. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30 червня 1993 року // 
Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35.  Ст. 360. 

23.  Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 року // Офіційний вісник 
України від 07.11.2014. – № 87. – Cт. 2471. 

24. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 року // 
Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382. 

25. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 року // 
Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст.232. 

26. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року 
//Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №41–45. – Ст.529. 

27. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи 
іноземних держав в Україні. Затв. Указом Президента України від 10 червня 1993 
року. 

28. Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами 
цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення : 
Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 11 // [Електронний ресурс] – 
Режим доступу : http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2014_rik.html 

29. Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції 
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8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу.  
2. Кримінальне процесуальне право і його місце в системі інших галузей 

права. 
3. Історичні форми кримінального процесу.  
4. Кримінальний процес як навчальна дисципліна, її роль у підготовці 

фахівців-правознавців.  
5. Поняття стадії кримінального процесу.  
6. Система стадій кримінального процесу, їх загальна характеристика, 

завдання та особливості.  
7. Кримінально-процесуальні функції, їх види і значення.  
8. Поняття, структура і особливості кримінально-процесуальних 

правовідносин.  
9. Кримінально-процесуальна форма.  
10. Уніфікація і диференціація процесуальної форми, сучасні проблеми 

удосконалення кримінально-процесуальної форми.  
11. Гарантії у кримінальному судочинстві, їх характеристика. 
12. Кримінально-процесуальні акти, їх види і значення. 
13. Джерела кримінального процесуального права України. 
14. Поняття кримінального процесуального закону та його значення. 
15. Структура Кримінального процесуального кодексу України.  
16. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм. 



17. Чинність  кримінального  процесуального  закону  у  просторі,  часі  і 
щодо осіб. 

18. Умови   застосування   кримінального   процесуального   закону   за 
аналогією. 

19. Поняття та значення засад кримінального провадження. 
20. Система  засад  кримінального  судочинства  і  правові  гарантії  їх  

реалізації. 
21. Рівність перед законом і судом. 
22. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність. 
23. Недоторканність житла чи іншого володіння особи. 
24. Таємниця спілкування, невтручання у приватне життя. 
25. Презумпція невинуватості.  
26. Забезпечення права на захист. 
27. Змагальність сторін. 
28. Диспозитивність як засада кримінального провадження. 
29. Гласність і відкритість судового розгляду.  
30. Поняття суб’єктів кримінального процесу, їх місце і роль у 

кримінальному судочинстві.  
31. Сторони та інші учасники кримінального провадження.  
32. Класифікація суб’єктів у теорії кримінального процесу. 
33. Суд, суддя в кримінальному процесі. 
34. Функції та повноваження суду (судді). 
35. Слідчий суддя в досудовому провадженні.  
36. Прокурор у кримінальному процесі та його процесуальне становище у 

різних стадіях кримінального процесу. 
37. Органи досудового розслідування та їх компетенція.  
38. Керівник органу досудового розслідування.  
39. Процесуальне становище слідчого органу досудового розслідування в 

кримінальному процесі.  
40. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого. 
41. Підозрюваний та обвинувачений, їх права та обов’язки. 
42. Потерпілий як учасник кримінального процесу. 
43. Захисник і його процесуальне становище.  
44. Представники  та  законні  представники  потерпілого,  їх  права  та 

обов’язки. 
45. Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. 
46. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт.  
47. Експерт і спеціаліст у кримінальному провадженні, відмінність в 

їхньому процесуальному становищі.  
48. Свідок, його права та обов’язки. Особи, які не можуть бути допитані 

як свідки.  
49. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному 

провадженні.  
50. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

провадженні.  



51. Поняття, сутність і значення кримінально-процесуального 
доказування.  

52. Елементи кримінально-процесуального доказування. 
53. Предмет, межі і суб’єкти доказування у кримінальному провадженні. 
54. Обов’язок доказування у кримінальному процесі.  
55. Особливості доказування в окремих стадіях кримінального 

провадження.  
56. Поняття доказів, та їх класифікація. 
57. Поняття джерел доказів та їх види. 
58. Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел. 
59. Перевірка і оцінка доказів та їх джерел. 
60. Належність, достовірність і допустимість доказів. 
61. Умови визнання доказів недопустимими.  
62. Достатність доказів для прийняття рішення у кримінальній справі. 
63. Моральні засади доказування. 
64. Показання свідків і потерпілих. 
65. Речові докази, строки і порядок їх зберігання. 
66. Документи, як джерела доказів. 
67. Висновок експерта і його доказове значення. 
68. Поняття шкоди завданої кримінальним правопорушенням.  
69. Поняття і значення цивільного позову у кримінальному провадженні.  
70. Переваги спільного розгляду цивільного позову і матеріалів 

кримінального провадження.  
71. Підстави і порядок пред’явлення цивільного позову. 
72. Особливості  досудового  провадження,  в  якому  заявлено  цивільний 

позов.  
73. Процесуальні засоби забезпечення відшкодування, завданої 

кримінальним правопорушенням, шкоди та можливої конфіскації майна.  
74. Поняття, значення, види і правила обчислення процесуальних строків. 
75. Порядок   подовження,   зупинення   і   відновлення   процесуальних 

строків. 
76. Процесуальні витрати, їх поняття, види і значення. 
77. Визначення розміру та розподіл процесуальних витрат. 
78. Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види.  
79. Правила застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження.  
80. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. 
81. Порядок вирішення питання про накладення грошового стягнення.  
82. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, порядок та 

строки тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом.  
83. Відсторонення від посади: порядок застосування та строки. 
84. Тимчасовий доступ до речей і документів.  
85. Тимчасове вилучення майна: підстави та процесуальний порядок 

проведення.  
86. Арешт майна. Підстави для арешту майна. Мета арешту майна. 

Клопотання про арешт майна та його розгляд.  



87. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів. 
88. Особисте зобов’язання. 
89. Особиста порука. 
90. Домашній арешт. 
91. Застава, визначення її розміру та порядок внесення. 
92. Застосування електронних засобів контролю.  
93. Тримання під вартою як запобіжний захід. Підстави та процесуальний 

порядок тримання особи під вартою.  
94. Строки тримання під вартою і порядок їх продовження. 
95. Затримання з метою приводу.  
96. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Строки 

затримання.  
97. Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх.  
98. Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного 

заходу. 
99. Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування. 
100. Етапи досудового розслідування. 
101. Дізнання і досудове слідство, як форми досудового розслідування. 
102. Особливості розслідування кримінальних проступків. 
103. Поняття і значення загальних положень досудового розслідування.  
104. Підслідність та її види. 
105. Початок та місце провадження досудового розслідування. 
106. Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження.  
107. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень.  
108. Розгляд клопотань під час досудового розслідування. 
109. Недопустимість розголошення відомостей досудового  

розслідування. 
110. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування. 
111. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів.  
112. Використання науково-технічних засобів при проведенні досудового 

розслідування.  
113. Здійснення прокурорського нагляду, відомчого і судового контролю 

за законністю в діяльності органів розслідування.  
114. Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій. 
115. Класифікація слідчих (розшукових) дій.  
116. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих 

(розшукових) дій.  
117. Допит та його процесуальне оформлення. 
118. Пред’явлення для впізнання та його види.  
119. Процесуальний порядок пред’явлення для впізнання. 
120. Обшук та його види. Підстави і процесуальний порядок проведення 

обшуку. 
121. Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення окремих видів 

огляду. 



122. Ексгумація трупа, підстави і процесуальний порядок її проведення.  
123. Слідчий експеримент.  
124. Освідування і його види. Порядок проведення і оформлення окремих 

видів освідування.  
125. Експертиза та підстави її проведення. 
126. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави проведення.  
127. Види негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і результатів 

негласних слідчих (розшукових) дій.  
128. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у 

доказуванні та в інших цілях.  
129. Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру. 
130. Випадки повідомлення про підозру. 
131. Складання повідомлення про підозру. 
132. Порядок повідомлення про підозру.  
133. Вручення письмового повідомлення про підозру. 
134. Зміна повідомлення про підозру. 
135. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.  
136. Поняття, підстави і умови та процесуальний порядок зупинення 

досудового розслідування.  
137. Форми закінчення досудового розслідування. 
138. Закриття  кримінального  провадження:  підстави  та  процесуальний  

порядок.  
139. Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від 

кримінальної відповідальності.  
140. Обвинувальний акт та його значення. Структура та зміст 

обвинувального акту.  
141. Додатки до обвинувального акту.  
142. Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру та його зміст.  
143. Поняття та значення інституту оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності під час досудового розслідування.  
144. Право на оскарження.  
145. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи 

прокурора під час досудового розслідування.  
146. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування.  
147. Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі. 
148. Види підсудності. Підстави та порядок передачі справ з одного суду 

до іншого.  
149. Поняття, сутність, завдання та строки підготовчого судового 

провадження.  
150. Сутність і значення стадії судового розгляду.  
151. Загальні положення судового розгляду. 
152. Межі судового розгляду. 
153. Етапи судового розгляду, їх зміст. 
154. Поняття і значення вироку. Види вироків та їх зміст. 
155. Види перегляду судових рішень у кримінальному процесі.  



156. Правова природа, сутність і завдання перевірки судових рішень в 
апеляційному порядку.  

157. Право на апеляційне оскарження. Судові рішення, які можуть бути 
оскаржені в апеляційному порядку.  

158. Порядок і строки апеляційного оскарження. 
159. Суть і завдання касаційного провадження.  
160. Право на касаційне оскарження. Рішення, які можуть бути оскаржені 

в касаційному порядку.  
161. Порядок і строки касаційного оскарження. 
162. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України. 
163. Порядок розгляду справи Верховним Судом України. 
164. Види судових рішень Верховного Суду України та їх обов’язковість.  
165. Підстави для здійснення кримінального провадження за 

нововиявленими обставинами.  
166. Строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.  
167. Види судових рішень за наслідками кримінального провадження за 

нововиявленими обставинами. 
168. Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень. 
169. Порядок та строки звернення судового рішення до виконання.  
170. Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному 

судочинстві.  
171. Обсяг та види міжнародного співробітництва під час кримінального 

провадження.  
172. Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову 

допомогу на території України.  
173. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція). 
174. Екстрадиційний арешт. 
175. Види особливих проваджень у кримінальному процесі.  
176. Кримінальне провадження на підставі угод. 
177. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. 
178. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. 
179. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.  
180. Особливості досудового розслідування у кримінальному провадженні 

щодо застосування примусових заходів виховного характеру.  
181. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру.  
182. Особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що 

становлять державну таємницю.  
183. Кримінальне провадження на території дипломатичних 

представництв. 
 


