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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників Розподіл годин за навчальним планом 

Кількість кредитів: 12 

Вид занять 

Форма навчання 

Загальна кількість 

годин: 
360 Денна Заочна 

Рік вивчення 

дисципліни за 

навчальним планом: 

3 Лекції: 52 14 

Семестр: 5, 6 Практичні заняття: - - 

Тижневе навантаження (год.): Лабораторні 

заняття: 
- - 

аудиторне: 
4 

Семінарські 

заняття: 
68 16 

самостійна робота: 
8 

Самостійна 

робота: 
240 330 

Форма підсумкового 

контролю: 

залік,  

екзамен 
Консультації: - - 

Мова навчання: 
українська 

Індивідуальні 

заняття: 
- - 

 

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у 

ННП кафедри публічного та приватного права, які безпосередньо проводять 

заняття або звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту за адресою 

kaf_ppr@tnu.edu.ua. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Передумови для вивчення дисципліни: 

Препозит: Постпозит 

Навчальна дисципліна 

«Кримінально-процесуальне право» 
знаходиться у тісному зв’язку з 

іншими юридичними дисциплінами.  

Перш за все даній дисципліні 
передують теорія держави і права, яка 

забезпечує категоріальним апаратом;  

конституційне право, яке закріплює 
більшість засад кримінального 

процесу, основні права й свободи 

громадян, визначає судову систему; 
кримінальне право, норми якого 

Навчальна дисципліна 

«Кримінально-процесуальне право» 
забезпечує такі дисципліни як 

криміналістика, так як всі 

організаційні, тактичні, методичні й 
психологічні прийоми розслідування 

кримінальних правопорушень, які 

розробляються вказаними науками, 
застосовуються тільки в межах 

кримінального процесу і не можуть 

суперечити нормам кримінального 
процесуального права, тим правилам і 



застосовуються органами досудового 

розслідування, прокурорами й судами 
до осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення; дисципліни “Судові 

і правоохоронні органи України”, 
“Адвокатура і прокуратура України, в 

яких встановлюються основні 

принципи організації й діяльності 
суду, прокуратури, органів 

досудового розслідування, 

адвокатури тощо. 

прийомам розслідування 

кримінальних правопорушень, 
провадження слідчих дій, що 

закріплені в ньому; кримінологія, так 

як вивчаючи особу правопорушника 
(злочинця), причини та умови 

вчинення кримінальних 

правопорушень, розробляючи 
рекомендації щодо їх усунення, 

кримінологія ґрунтується і на нормах 

кримінального процесуального права, 
аналізі діяльності органів досудового 

розслідування, прокуратури і суду у 

конкретному кримінальному 
провадженні, на вивченні матеріалів 

цих проваджень; доказування у 

кримінальному провадженні; 
складання процесуальних документів 

тощо. 

 

Мета вивчення дисципліни:  

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.  

 

Очікувані програмні результати навчання за дисципліною (за 

Освітньою програмою): 

ПРН2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання.  

ПРН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.  

ПРН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми.  

ПРН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

(даних) з достатньою обґрунтованістю.  

ПРН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему. 

ПРН8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного 

та всебічного встановлення певних обставин.  

ПРН9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна 

допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

ПРН10. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами  



як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу термінологію.  

ПРН11. Володіти базовими навичками риторики.  

ПРН12. Доносити до респондента матеріал з певної проблематики 

доступно і зрозуміло.  

ПРН15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних.  

ПРН16. Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними 

програмами, необхідними у професійній діяльності.  

ПРН17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання 

завдань групи. 

ПРН18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової 

системи.  

ПРН19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.  

ПРН20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і 

процесів. 

ПРН21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки.  

ПРН22. Готувати проекти необхідних актів застосування права 

відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях.  

ПРН23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

 

Загальні та спеціальні компетентності, що формуються у процесі 

вивчення дисципліни 

Шифр та назва 

компетентності 

Результати навчання 

Знання 
Уміння/ 

навички 
Комунікація 

Відповідальніст

ь і автономія 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК 1.  Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

 
ПРН2,3,4,5,6,

8,9,18,21 
 

ПРН2,3,4,5,6,8

,9,18,21 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

 

ПРН2,3,4,5, 

6,8,9,15,16,21

22 

ПРН10,12,1

7,23 

ПРН2,3,4,5, 

6,8,9,15,16,21,

22 

ЗК3. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

ПРН3,4,5,10,11,

23 

ПРН3,4,10,11

,21,22,23 

ПРН10,12,1

7,23 

ПРН3,4,5,10,1

1,21,22,23 

ЗК6. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

 
ПРН3,4,8,15,

16 
 ПРН21,22 

ЗК7. Здатність вчитися і ПРН2,3,8,9,15,1 ПРН21,22,23  ПРН21,22,23 



оволодівати сучасними 

знаннями. 

8,19,20 

ЗК9. Здатність 

працювати в команді. 
 ПРН4,6,9 

ПРН10,11,1

2,17,23 
ПРН21,22 

ЗК11. Здатність 

реалізувати свої права і 

обов’язки як члена 

суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського 

(вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його 

сталого розвитку, 

верховенства права, прав 

і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

 
ПРН2,4,18,19

,21 

ПРН11,12,2

3 

ПРН2,5,21,22,

23 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 
СК4. Знання і розуміння 

міжнародних стандартів 

прав людини, положень 

Конвенції про захист 

прав людини та 

основоположних свобод, 

а також практики 

Європейського суду з 

прав людини. 

ПРН2,3,4,5,20 ПРН2,3,4,20 ПРН23 ПРН5,21,22 

СК7. Здатність 

застосовувати знання 

завдань, принципів і 

доктрин національного 

права, а також змісту 

правових інститутів, 

щонайменше з таких 

галузей права, як: 

конституційне право, 

адміністративне право і 

адміністративне 

процесуальне право, 

цивільне і цивільне 

процесуальне право, 

кримінальне і 

кримінальне 

процесуальне право. 

ПРН2,3,4,6,8,9,

18 

ПРН2,3,4,6,8,

9,18 

ПРН12,17,2

3 
ПРН5,21,22 

СК8. Знання і розуміння 

особливостей реалізації 

та застосування норм 

матеріального і 

процесуального права. 

ПРН2,3,4,6,8,9,

18 

ПРН2,3,4,6,8,

9,18 

ПРН12,17,2

3 
ПРН5,21,22 

СК11. Здатність 

визначати належні та 
 ПРН4,6  ПРН5,21 



прийнятні для 

юридичного аналізу 

факти. 

СК12. Здатність 

аналізувати правові 

проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові 

позиції. 

 ПРН4,5  ПРН5,21,22 

СК14. Здатність до 

консультування з 

правових питань, 

зокрема, можливих 

способів захисту прав та 

інтересів клієнтів, 

відповідно до вимог 

професійної етики, 

належного дотримання 

норм щодо 

нерозголошення 

персональних даних та 

конфіденційної 

інформації. 

 ПРН23 НРП23 ПРН23 

СК15. Здатність до 

самостійної підготовки 

проектів актів 

правозастосування 

 ПРН21,22 НРП10,12 ПРН22,21 

СК16. Здатність до 

логічного, критичного і 

системного аналізу 

документів, розуміння їх 

правового характеру і 

значення. 

 ПРН2,6,8  ПРН2,6,8,22 

 

Зміст навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Загальна частина кримінального процесу 

 

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 гаранті ї: 

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. Зміс т 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.  

 

Розділ 2. Особлива частина кримінального процесу 

 

 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 і закінчення досудового розслідування  

 Поняття зупинення досудового розслідування. Підстави, умови та 

процесуальний порядок зупинення досудового розслідування. Розшук 

підозрюваного. Підстави і процесуальний порядок відновлення 

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 12. 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 13. 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 14. 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 15. Провадження з перегляду судових рішень  

 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. 

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. 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 16. 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 17. 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 18. 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 з а 

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, консульс ьких 

установ, суден України. Відновлення втрачених матеріалів кримінального 

провадження.  

 

 

 



 

3. Структура навчальної дисципліни 

(тематичний план) 

 

Назви тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усьог

о 

У тому числі 
Усьо

го 
У тому числі 

л с п 
і

н

д 
ср  л с п 

ін

д 
ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Розділ 1. Загальна частина кримінального процесу 

Тема 1. Поняття, 

суть і завдання 

кримінального 

процесу 

9 2 2   5 22 2 2   18 

Тема 2. 

Кримінальний 

процесуальний 

закон 

9 2 2   5 18     18 

Тема 3. Засади 

кримінального 

процесу 
28 4 4   20 22 2 2   18 

Тема 4. Суб’єкти 

кримінального 

процесу 
30 4 6   20 22 2 2   18 

Тема 5. Докази і 

доказування у 

кримінальному 

процесі 

40 4 8   30 24 2 2   20 

Тема 6. 

Процесуальні 

строки і витрати. 

Відшкодування 

шкоди у 

кримінальному 

провадженні 

14  2   10 18     18 

Тема 7. Заходи 

забезпечення 

кримінального 

провадження 

42 4 8   30 18     18 

Разом за розділом 1 172 20 32   120 144 8 8   128 

Форма контролю: залік 

Розділ 2. Особлива частина кримінального процесу 
Тема 8. Загальні 

положення 

досудового 

розслідування 

9 2 2   5 22 2 2   18 

Тема 9. 

Провадження 
42 4 8   30 22  2   20 



слідчих 

(розшукових) дій 
Тема 10. 

Повідомлення про 

підозру 
9 2 2   5 18     18 

Тема 11. 

Зупинення і 

закінчення 

досудового 

розслідування 

9 2 2   5 18     18 

Тема 12. 

Оскарження 

рішень, дій чи 

бездіяльності під 

час досудового 

розслідування 

7  2   5 18     18 

Тема 13. 

Підсудність та 

підготовче судове 

провадження 

7  2   5 18     18 

Тема 14. Судовий 

розгляд 28 4 4   20 22 2 2   18 

Тема 15. 

Провадження з 

перегляду 

судових рішень 

23 4 4   15 18     18 

Тема 16. 

Виконання 

судових рішень 
9 2 2   5 18     18 

Тема 17. 

Міжнародне 

співробітництво 

під час 

кримінального 

провадження 

25 6 4   15 18     18 

Тема 18. Особливі 

порядки 

кримінального 

провадження 

20 6 4   10 24 2 2   20 

Разом за розділом 2 188 32 36   120 216 6 8   202 

Форма контролю: екзамен 

Усього годин 360 52 68   240 360 14 16   330 

 

4. Організація самостійної роботи студентів 
 

 На самостійну роботу здобувачів вищої освіти виноситься:  

 - частина теоретичного матеріалу, менш складного за змістом; 

 - практичні роботи, що не потребують безпосереднього керівництва 



викладача. 

 Самостійна робота здобувачів вищої освіти забезпечується системою 

навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної 

дисципліни “Кримінально-процесуальне право”:  

 - основна література (кодекс, підручник, конспект лекцій викладача, 

навчальні та методичні посібники); 

 - додаткова література (наукова, фахова, монографічна, періодична); 

 - методичні матеріали (методичні рекомендації щодо виконання 

самостійної роботи здобувачами вищої освіти). 

 Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни 

“Кримінально-процесуальне право” може виконуватись у бібліотеці, 

навчальних кабінетах, а також у домашніх умовах. 

 

4.1. Підготовка до семінарських занять  

 Підготовка до семінарських занять здобувачів вищої освіти 

забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для 

вивчення конкретної навчальної дисципліни:  

 - основна література (кодекс, підручник, конспект лекцій викладача, 

навчальні та методичні посібники); 

 - додаткова література (наукова, фахова, монографічна, періодична); 

 - методичні матеріали (методичні рекомендації щодо виконання до 

підготовки до семінарських занять). 

 

Розділ 1. Загальна частина кримінального процесу 

 

Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу 

Семінарські заняття – 2 год. 

 

Питання до семінарського заняття 

1. Поняття, сутність та значення кримінального процесу. Завдання 

кримінального провадження. 

2. Система стадій кримінального процесу. 

3. Кримінальна процесуальна форма: поняття, сутність та значення. 

4. Поняття та види кримінальних процесуальних функцій. 

5. Кримінальні процесуальні гарантії: поняття та система. 

6. Поняття та види кримінальних процесуальних актів. 

 

 

Тема 2. Кримінальний процесуальний закон 

Семінарські заняття – 2 год. 

 

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. 

 
 

Тема 3. Засади кримінального процесу 

Семінарські заняття – 4 год. 

 

Семінарське заняття 1  
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. 

Семінарське заняття 2  
1. Зміст і значення засади розумних строків у кримінальному процесі. 

2. Зміст і значення презумпції невинуватості та забезпечення 

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

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

 

Тема 4. Суб’єкти кримінального процесу 

Семінарські заняття – 6 год. 

 

Семінарське заняття 1 

1. Поняття і класифікація суб’єктів кримінального провадження, 

сторони кримінального провадження. 

2. Суд, суддя, слідчий суддя, присяжний як суб’єкти кримінальної 

процесуальної діяльності. 

3. Прокурор, слідчий, керівник органу досудового розслідування, 

оперативні підрозділи та їх повноваження. 

Семінарське заняття 2 

1. Дізнавач та керівник органу дізнання як суб’єкти кримінальної 

процесуальної діяльності. 

2. Підозрюваний, обвинувачений, їх процесуальне становище.  

3. Захисник у кримінальному процесі, його права та обов’язки. 

Обов’язкова участь захисника. 

Семінарське заняття 3 

1. Потерпілий та його представник у кримінальному процесі. Їх 

процесуальний статус.  



2. Свідок та понятий, експерт і спеціаліст у кримінальному процесі. Їх 

роль та повноваження. 

3. Викривач та інші учасники кримінального процесу. 
 

Тема 5. Докази і доказування у кримінальному процесі 

Семінарські заняття – 8 год. 

 

Семінарське заняття 1 

1. Поняття, значення та мета кримінального процесуального доказування. 

2. Докази та їх процесуальні джерела: поняття та класифікація. 

Семінарське заняття 2 

1. Предмет та межі кримінального процесуального доказування. 

2. Збирання доказів у кримінальному провадженні. Способи збирання 

доказів стороною обвинувачення та стороною захисту. 

Семінарське заняття 2 

1. Показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, 

експерта. 

Семінарське заняття 4 

1. Процесуальний порядок зберігання речових доказів та документів у 

кримінальному провадженні. 

2. Висновок експерта та види експертиз за процесуальною ознакою. 

 

 

Тема 6. Процесуальні строки і витрати. Відшкодування шкоди у 
кримінальному процесі 

Семінарські заняття – 2 год. 

 

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. 

 

Тема 7. Заходи забезпечення кримінального провадження 

Семінарські заняття – 8 год. 



 

Семінарське заняття 1  
1. Поняття, види та класифікація заходів забезпечення кримінального 

провадження.  
2. Запобіжні заходи: поняття та види. 

Семінарське заняття 2 

1. Мета і підстави застосування запобіжних заходів. 

2. Загальний порядок застосування запобіжних заходів. 

Семінарське заняття 3 

1. Зміна чи скасування запобіжного заходу. 

Семінарське заняття 4 

1. Особисте зобов’язання та особиста порука. 

2. Застава як запобіжний захід.  
3. Домашній арешт: підстави та порядок застосування. 

 

Розділ 2. Особлива частина кримінального процесу 

 

Тема 8. Загальні положення досудового розслідування 

Семінарські заняття – 2 год. 

 

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. 

 

Тема 9. Проведення слідчих (розшукових) дій 

Семінарські заняття – 8 год. 

 

Семінарське заняття 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. 

Семінарське заняття 2  
1. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення 



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

обшуку.  
3. Проведення слідчих (розшукових) дій за участю малолітньої або 

неповнолітньої особи. 

Семінарське заняття 3 
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. 

 

Семінарське заняття 4  
1. Слідчий експеримент: поняття, порядок проведення та процесуальне 
оформлення.  
2. Експертиза у кримінальному провадженні: підстави проведення та 

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

негласних слідчих (розшукових) дій. 

 

Тема 10. Повідомлення про підозру 

Семінарське заняття – 2 год. 

 

Питання до семінарського заняття 

1. Поняття та значення повідомлення особі про підозру. 

2. Підстави та процесуальний порядок повідомлення особі про підозру. 

3. Зміст та форма письмового повідомлення про підозру. 

4. Підстави і процесуальний порядок зміни повідомлення про підозру. 

5. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб. 

 

Тема 11. Зупинення і закінчення досудового розслідування  

Семінарське заняття – 2 год. 

 

Питання до семінарського заняття 

1. Поняття зупинення досудового розслідування. Підстави, умови 

та процесуальний порядок зупинення досудового розслідування. Розшук 

підозрюваного. Підстави і процесуальний порядок відновлення 

досудового розслідування.  

2. Загальні положення закінчення досудового розслідування. 

Форми закінчення досудового розслідування.  

3. Закриття кримінального провадження: підстави та 

процесуальний порядок. 

4. Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від 

кримінальної відповідальності.  

5. Відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні. 

Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.  



6. Обвинувальний акт та його значення. Структура та зміст 

обвинувального акту. Додатки до обвинувального акту.  

7. Систематизація і технічне оформлення матеріалів кримінального 

провадження.  

 

Тема 12. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 

розслідування 

Семінарські заняття – 2 год. 

 

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. 
 

Тема 13. Підсудність та підготовче судове провадження 

Семінарські заняття – 2 год. 

 

Питання до семінарського заняття 

1. Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні. 

2. Поняття, суть і значення підготовчого судового провадження. 

3. Порядок і строки підготовчого судового провадження. 

4. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. 

 

Тема 14. Судовий розгляд 

Семінарські заняття – 4 год. 

 

Семінарське заняття 1 
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. 

Семінарське заняття 2 

1. Судовий розгляд та його етапи. 

2. Судові рішення: види, вимоги до форми та змісту, порядок ухвалення, 

проголошення. 

3. Поняття, значення, види, структура та зміст вироку. 

4. Ухвала суду, її зміст. 

 

Тема 15. Провадження з перегляду судових рішень 

Семінарські заняття – 4 год. 

 



Семінарське заняття 1 

 

1. Провадження в суді апеляційної інстанції 

2. Провадження в суді касаційної інстанції 

 

Семінарське заняття 2 

1.  Провадження за нововиявленими обставинами 

2. Провадження за виключними обставинами 

 

Тема 16. Виконання судових рішень 

Семінарські заняття – 2 год. 

 

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. 

 

Тема 17. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження 

Семінарські заняття – 4 год. 

 

Семінарське заняття 1 

1. Поняття, завдання та правова основа міжнародного співробітництва 

під час кримінального провадження 

2. Процесуальний порядок надання міжнародної правової допомоги 

під час проведення процесуальних дій 

Семінарське заняття 2 

1. Сутність видачі (екстрадиції) особи, яка вчинила злочин 

2. Кримінальне провадження у порядку перейняття 

3. Визнання та виконання вироків іноземних судів та передання 

засуджених осіб 

 

 

Тема 18. Особливі порядки кримінального провадження 

Семінарські заняття – 4 год. 

 

Семінарське заняття 1 

1. Особливі порядки кримінального провадження як прояв диференціації 

кримінальної процесуальної форми 

2. Види особливих порядків кримінального провадження 

3. Кримінальне провадження на підставі угод 



4. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення 

 

Семінарське заняття 2 

1. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб 

2. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх 

3. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру 

4. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять 

державну таємницю 

5. 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 

6. Інші спеціальні форми кримінального провадження, визначені для 

спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень, 

досудового розслідування кримінальних проступків, провадження в суді 

присяжних, досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану 

або у районі проведення антитерористичної операції 

 

4.2. Матеріали для самоконтролю 

 

Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу 

Питання для самоконтролю: 

1. В яких значеннях вживається термін «кримінальний процес»? 

2. Назвіть історичні типи (форми) кримінального процесу. 

3. Які завдання кримінального провадження передбачені КПК України? 

4. Дайте визначення стадії кримінального процесу. 

5. Назвіть стадії кримінального процесу. 

6. Назвіть основні кримінальні процесуальні функції. 

7. У чому полягає уніфікація та диференціація кримінальної 

процесуальної форми? 

8. Які правовідносини вважаються кримінальними процесуальними? 

9. З яких структурних елементів складаються кримінальні процесуальні 

відносини? 

10. Назвіть види кримінальних процесуальних гарантій і які правові 

явища можна до них віднести. 

11. Назвіть поняття та види кримінальних процесуальних документів. 

12. Які форми фіксування кримінального провадження передбачені в 

КПК України? 

 

Тема 2. Кримінальний процесуальний закон 

Питання для самоконтролю: 

1. Дайте визначення кримінального процесуального права. 



2. Назвіть джерела кримінального процесуального права України. 

3. Що таке кримінальна процесуальна норма?  

4. Яка структура кримінальної процесуальної норми? 

5. Які є види кримінальних процесуальних норм? 

6. Назвіть структуру Кримінального процесуального кодексу України. 

7. Які Ви знаєте правила дії кримінального процесуального закону? 

8. У чому полягає значення міжнародних нормативно-правових актів для 

кримінального процесу України. 

9. Чи можливе застосування кримінального процесуального закону за 

аналогією? 

Тема 3. Засади кримінального процесу 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке засади кримінального провадження?  

2. Чому йдеться про систему засад, а не про їх сукупність? 

3. Які засади кримінального провадження проголошені у міжнародно-

правових документах і як вони реалізуються в Україні? 

4. Які засади кримінального провадження визнаються конституційними? 

5. Які засади кримінального провадження є спеціальними? 

6. Які погляди щодо класифікації засад викладені у спеціальній 

літературі? 

7. Розкрийте зміст кожної з відомих вам засад. 

8. У чому полягає засада публічності? У чому її відмінність від засади 

гласності? 

9. Який зміст засади диспозитивності у кримінальному процесі? 

 

Тема 4. Суб’єкти кримінального процесу 

Питання для самоконтролю: 

1. Сформулюйте поняття суб’єктів кримінального провадження. 

2. Здійсніть класифікацію суб’єктів кримінального провадження. 

3. Який правовий статус суду як органу правосуддя?  

4. Розкрийте процесуальне положення слідчого судді. 

5.Дайте визначення присяжного та вкажіть його компетенцію. 

6. Які функції здійснює прокурор у різних стадіях кримінального 

провадження? 

7. Визначте повноваження слідчого і керівника органу досудового 

розслідування. 

8. Охарактеризуйте осіб, які відіграють допоміжну роль у 

кримінальному провадженні. 

9. Назвіть осіб, які не підлягають допиту як свідки. 

10.Розкрийте процесуальне положення осіб, які мають спеціальні 

знання. 

Тема 5. Докази і доказування у кримінальному процесі 

Питання для самоконтролю: 



1. Назвіть способи збирання доказів стороною обвинувачення. 

2. Яка відмінність між перевіркою та оцінкою доказів? 

3. У яких випадках докази визнаються недопустимими? 

4. Як класифікуються докази? 

5. Яка відмінність між предметом та межами доказування? 

6. Назвіть обставини, що підлягають доказуванню. 

7. Які є різновиди показань підозрюваного, обвинуваченого? 

8. У чому полягає відмінність між документом як самостійним 

джерелом доказів та документом – речовим доказом? 

9. Дайте визначення висновку експерта. 

10.  Який порядок зберігання речових доказів? 

11. Чи є джерелами доказів протоколи допиту свідка, потерпілого, 

підозрюваного? 

 

Тема 6. Процесуальні строки і витрати. Відшкодування шкоди у 

кримінальному процесі 

Питання для самоконтролю: 

1. Дайте визначення процесуальних строків та розкрийте їх значення у 

кримінальному процесі. 

2. Яка існує класифікація строків у кримінальному процесі? 

3. Який порядок встановлення процесуальних строків прокурором, 

слідчим суддею, судом? 

4. Що таке процесуальні витрати? 

5. Які є види процесуальних витрат? 

6. Який порядок зменшення розміру процесуальних витрат або звільнення 

від їх оплати, відстрочення та розстрочення процесуальних витрат? 

7. Який процесуальний порядок розподілу процесуальних витрат? 

8. Які витрати покладаються на державу? 

9. Назвіть способи відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному 

провадженні. 

10. Які види шкоди підлягають відшкодуванню (компенсації) у 

кримінальному провадженні? 

11. Хто має право на відшкодування шкоди у кримінальному 

провадженні?  

12. Дайте визначення цивільного позову у кримінальному провадженні. 

13. Який процесуальний порядок виплати винагороди викривачу? 

 

Тема 7. Заходи забезпечення кримінального провадження 

Питання для самоконтролю: 

1. Визначте поняття заходів забезпечення кримінального провадження.  

2. Перерахуйте заходи забезпечення кримінального провадження.  

3. Визначте поняття запобіжних заходів.  

4. Які види запобіжних заходів визначено в КПК України? 

5. За якими критеріями можна класифікувати запобіжні заходи? 



6. Вкажіть мету та підстави застосування запобіжних заходів. 

7. У чому суть запобіжного заходу – особисте зобов'язання? 

8. Скільки поручителів може бути у підозрюваного, обвинуваченого? 

9. У чому суть запобіжного заходу у вигляді застави? 

10. Хто і за якими правилами визначає розмір застави? 

11. У чому суть домашнього арешту як запобіжного заходу? 

12. Які умови застосування запобіжного заходу – тримання під вартою? 

13. З якого моменту обчислюється строк тримання під вартою? 

14. Які види затримання передбачено в КПК України? 

15. Які причини неприбуття особи на виклик є поважними? 

16. До кого може бути застосований привід? 

17. За що може бути накладене грошове стягнення? 

18. Які документи можуть бути тимчасово вилученими? 

19. Щодо кого може бути застосовано відсторонення від посади? 

20. У чому полягає тимчасовий доступ до речей і документів? 

21. На яке майно можна накладати арешт? 

 

Тема 8. Загальні положення досудового розслідування 

Питання для самоконтролю: 

1. Яке значення і завдання стадії досудового розслідування? 

2. З якого моменту розпочинається досудове розслідування? 

3. Які слідчі (розшукові) дії можна проводити до внесення відомостей до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань? 

4. Назвіть процесуальні форми досудового розслідування. У чому їх 

відмінність? 

5. Які види підслідності у кримінальному процесі? 

6. Які правила об’єднання і виділення матеріалів досудового 

розслідування? 

7. Назвіть строки досудового розслідування кримінального проступку. 

8. Назвіть строки досудового розслідування злочинів. 

9. Які строки розгляду клопотань під час досудового розслідування? 

10. Хто вирішує питання про можливість та обсяг розголошення 

відомостей досудового розслідування? 

11. Назвіть форми взаємодії слідчого, дізнавача із оперативними 

підрозділами. 

 

Тема 9. Проведення слідчих (розшукових) дій 

Питання для самоконтролю: 

1. Що слід розуміти під слідчими (розшуковими) діями? 

2. Назвіть види слідчих (розшукових) дій? 

3. Хто вправі проводити слідчі (розшукові) дії? 

4. Які особи беруть участь у проведенні слідчих (розшукових) дій? 

5. У який період доби дозволяється проводити слідчі (розшукові) дії? 

6. Які слідчі (розшукові) дії проводяться за участю понятих? 



7. У чому полягають особливості проведення слідчих (розшукових) дій, 

які проводяться за клопотанням сторони захисту чи потерпілого? 

8. У чому полягають особливості проведення слідчих (розшукових) дій 

за участю малолітніх та неповнолітніх осіб? 

9. Які слідчі (розшукові) дії можна проводити до внесення відомостей до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань? 

10. Які особливості впізнання особи при забезпеченні безпеки особи, яка 

впізнає? 

11. У яких випадках слідчий, прокурор мають право увійти до житла чи 

іншого володіння особи без ухвали слідчого судді? 

12. Назвіть види огляду. 

13. З якою метою проводиться слідчий експеримент? 

14. Яким є процесуальний порядок проведення освідування? 

15. Розкрийте процесуальний порядок залучення експерта та проведення 

експертизи на стадії досудового розслідування. 

16. Які слідчі (розшукові) дії можна проводити до внесення відомостей 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань для з’ясування обставин вчинення 

кримінального проступку? 

17. Які негласні слідчі (розшукові) дії можна проводити під час 

дізнання? 

 

Тема 10. Повідомлення про підозру 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке підозра у кримінальному провадженні? 

2. У чому полягає значення повідомлення про підозру? 

3. Назвіть підстави повідомлення про підозру. 

4. Визначте етапи повідомлення про підозру. 

5. Розкрийте зміст письмового повідомлення про підозру. 

6. Назвіть права підозрюваного. 

7. Розкрийте порядок вручення письмового повідомлення про підозру? 

8. Охарактеризуйте підстави і процесуальний порядок зміни 

повідомлення про підозру. 

9. Для яких осіб передбачений особливий порядок повідомлення про 

підозру. 

 

Тема 11. Зупинення і закінчення досудового розслідування 

Питання для самоконтролю: 

1. Які підстави зупинення досудового розслідування? 

2. Який процесуальний порядок зупинення досудового розслідування? 

3. Які підстави оголошення у розшук підозрюваного? 

4. Які підстави відновлення досудового розслідування? 

5. Який процесуальний порядок відновлення досудового розслідування? 

6. Які форми закінчення досудового розслідування Ви знаєте? 

7. Процесуальний порядок звернення до суду із обвинувальним актом? 



8. Назвіть процесуальний порядок звернення до суду із клопотанням про 

застосування примусових заходів медичного характеру? 

9. У яких випадках досудове розслідування закінчується складанням 

клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру? 

10. Визначте порядок та підстави закриття кримінального 

провадження. 

11. У яких випадках та порядку складається клопотання про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності? 

 

Тема 12. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 

розслідування 

Питання для самоконтролю: 

1. Що є предметом оскаржень рішень, дій чи бездіяльності під час 

досудового розслідування? 

2. Які процедури оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час 

досудового розслідування Ви знаєте? 

3. Який строк подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого 

чи прокурора, які передбачені ч. 1 ст. 303 КПК України? 

4. Які передбачені випадки повернення скарги або відмови у відкритті 

провадження? 

5. Який порядок оскарження ухвал слідчого судді на досудовому 

розслідуванні?. 

6. Який порядок вирішення скарги на рішення, дії чи бездіяльність 

прокурора? 

 

Тема 13. Підсудність та підготовче судове провадження 

Питання для самоконтролю: 

1. Які види підсудності розрізняють за кримінальним процесуальним 

законодавством? 

2. Сформулюйте алгоритм визначення підсудності кримінального 

провадження. 

3. У чому завдання стадії підготовчого провадження? 

4. Які рішення може прийняти суд під час підготовчого провадження 

та які з них можуть бути оскаржені? 

5. Складіть перелік питань, які потребують вирішення у разі 

призначення судового розгляду. 

6. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 

(кримінальною справою). 

 

Тема 14. Судовий розгляд 

Питання для самоконтролю: 

1. Яке значення має стадія судового розгляду у кримінальному 

провадженні? 



2. Що слід розуміти під загальними положеннями судового розгляду? 

3. У чому полягає суть незмінності складу суду? 

4. У чому полягає безперервність судового розгляду? 

5. Хто є учасником судового розгляду та які наслідки їх неприбуття у 

судове засідання? 

6. Яка роль головуючого у судовому засіданні? 

7. Які межі судового розгляду у кримінальному провадженні? 

8. Охарактеризуйте процесуальний порядок проведення 

процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження. 

9. Які заходи вживаються до порушників порядку судового засідання? 

10. У чому полягає процедура судового розгляду? 

11. У чому полягають суть і завдання підготовчої частини судового 

розгляду? 

12. Які завдання вирішує суд під час судового розгляду? 

13. Як встановлюється порядок дослідження доказів? 

14. В чому полягає сутність судових дебатів? 

15. Яка суть та призначення останнього слова обвинуваченого? 

16. Які судові рішення приймаються у стадії судового розгляду? 

17. Які питання вирішуються судом при ухваленні вироку? 

18. В чому полягає суть провадження в суді присяжних? 

 

Тема 15. Провадження з перегляду судових рішень 

Питання для самоконтролю: 

1. Поняття, завдання та основні риси апеляційного провадження. 

2. Які особи мають право на апеляційне оскарження? 

3. Назвіть судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному 

порядку. 

4. Що таке апеляція, її форма та зміст? 

5. У чому полягає підготовка до апеляційного розгляду? 

6. Охарактеризуйте межі перегляду судом апеляційної інстанції. 

7. Які підстави для скасування або зміни судового рішення? 

8. У чому полягає підготовка справи до апеляційного розгляду? 

9. Який порядок розгляду справи в суді апеляційної інстанції? 

10. Які результати розгляду справи в апеляційному порядку? 

11. Які підстави для скасування або зміни судового рішення судом 

апеляційної інстанції? 

12. У чому полягають істотне порушення вимог кримінального 

процесуального закону? 

13. У яких випадках суд апеляційної інстанції змінює вирок? 

14. Коли суд апеляційної інстанції закриває кримінальне провадження? 

15. Охарактеризуйте сутність та зміст вироку (ухвали про застосування 

примусових заходів виховного чи медичного характеру) суду апеляційної 

інстанції. 

16. Визначте завдання, що стоять перед судом касаційної інстанції. 



17. Які суб’єкти мають право на касаційне оскарження? 

18. Назвіть рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку. 

19. Які строки касаційного оскарження передбачені законом? 

20. Що таке касаційна скарга та який її зміст? 

21. Охарактеризуйте межі перегляду судом касаційної інстанції. 

22. Які підстави для скасування або зміни судового рішення судом 

касаційної інстанції? 

23. З’ясуйте повноваження суду касаційної інстанції за наслідками 

розгляду касаційної скарги. 

24. Розкрийте зміст ухвали суду касаційної інстанції. 

25. Які завдання стадії здійснення кримінального провадження за 

нововиявленими або виключними обставинами? 

26. Які підстави для здійснення кримінального провадження за 

нововиявленими обставинами? 

27. Що слід розуміти під нововиявленими або виключними обставинами? 

28. Які суди здійснюють провадження нововиявленими або виключними 

обставинами?  

29. Які строки звернення про перегляд судового рішення за 

нововиявленими та виключними обставинами? 

30. Які вимоги до заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами? 

31. Які особи мають право поставити питання про перегляд судового 

рішення за нововиявленими або виключними обставинами? 

32. Який порядок відкриття кримінального провадження за 

нововиявленими або виключними обставинами? 

33. Який порядок здійснення перегляду судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами? 

34. Які судові рішення можуть бути прийняті за наслідками 

кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами? 

 

Тема 16. Виконання судових рішень 

Питання для самоконтролю: 

1. У чому полягає обов`язковість рішень суду? 

2. Вкажіть порядок виконання судових рішень у кримінальному 

провадженні. 

3. Назвіть органи і служби, які виконують вирок і забезпечують 

виконання кримінальних покарань. 

4. Що таке відстрочка виконання вироку? 

5. Які питання вирішуються судом під час виконання вироків? 

6. Який процесуальний порядок розгляду та вирішення питань, що 

виникають під час виконання вироку? 

7. Зазначте підстави для звільнення від відбування кримінального 

покарання. 

8. У чому суть умовно-дострокового звільнення від покарання і 



заміни невідбутої частини покарання більш м’яким? 

9. Який процесуальний порядок застосування до засуджених 

примусового лікування та його припинення? 

10. Визначте умови утримання осіб, засуджених до позбавлення волі. 

11. Який процесуальний порядок розгляду судом клопотання про 

зняття судимості? 

 

Тема 17. Міжнародне співробітництво під час кримінального 

провадження 

Питання для самоконтролю: 

1. Охарактеризуйте законодавство, що регулює міжнародне 

співробітництво під час кримінального провадження. 

2. Який обсяг та види міжнародного співробітництва під час 

кримінального провадження? 

3. Визначте центральні органи України, що забезпечують міжнародне 

співробітництво у кримінальному провадженні. 

4. Який зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу? 

5. Яка процедура виконання запиту в іноземній державі? 

6. Охарактеризуйте порядок виконання запиту (доручення) про 

міжнародну правову допомогу на території України. 

7. Який порядок виклику особи, яка перебуває за межами України? 

8. Дайте визначення розшуку, арешту і конфіскації майна. 

9. Який порядок створення і діяльності спільних слідчих груп? 

10. Охарактеризуйте межі кримінальної відповідальності виданої 

особи. 

11. Назвіть центральні органи України щодо видачі особи 

(екстрадиції). 

12. Визначте особливості затримання особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення за межами України. 

13. У чому сутність екстрадиційного арешту? 

14. Які рішення приймаються за запитом про видачу особи 

(екстрадицію) та їх оскарження? 

15. Охарактеризуйте порядок визнання та виконання вироків судів 

іноземних держав та передача засуджених осіб. 

 

Тема 18. Особливі порядки кримінального провадження 

Питання для самоконтролю: 

1. Які види угод Вам відомі, порядок їх ініціювання та умови укладання? 

2. Який зміст угоди про примирення? 

3. Визначте зміст угоди про визнання винуватості. 

4. Охарактеризуйте загальний порядок судового провадження на підставі 

угоди. 

5. Що таке вирок на підставі угоди та які наслідки його невиконання? 

6. Окресліть особливості проведення процесуальних дій та застосування 



заходів примусу щодо неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених. 

7. Визначте особливості досудового та судового кримінального 

провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру та 

щодо обмежено осудних осіб. 

8. У чому полягає сутність продовження, зміни або припинення 

застосування примусових заходів медичного характеру? 

9. Охарактеризуйте місце проведення досудового розслідування 

кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичних 

представництв, консульських установ, суден України. 

4.3. Індивідуальні завдання 

 

Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу 

 

Теми рефератів, доповідей: 

1. Історичні типи (форми) кримінального процесу. 

2. Історія становлення та розвитку вітчизняного кримінального процесу. 

3. Моральні засади кримінального провадження.  

4. Сучасні напрями удосконалення кримінальної процесуальної форми. 

 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи: 

1. Складіть схему системи стадій кримінального процесу України за 

такою формою: назва стадії; безпосередні завдання; суб’єкти провадження, які 

беруть участь у цій стадії; особливості провадження в стадії; підсумкові 

рішення. 

2. Проаналізуйте та проілюструйте співвідношення кримінального 

процесу із запропонованими галузями права та суміжними науками: 

конституційне право, кримінальне право, законодавство про оперативно-

розшукову діяльність, криміналістика. 

 

Тема 2 Кримінальний процесуальний закон 

 

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 та індивідуальної 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 

      

2. Ознайомитися та законспектувати основні положення Закону України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV. 

 

Тема 3. Засади кримінального процесу 

 

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. 

 

Тема 4. Суб’єкти кримінального процесу 

 

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.  

5. Відводи учасників кримінального провадження. 

 

Тема 5. Докази і доказування у кримінальному процесі 

 

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. 

 

Тема 6. Процесуальні строки і витрати. Відшкодування шкоди у 

кримінальному процесі 



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 та індивідуальної 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: затв. постан. Кабінету Міністрів 

України № 710 від 01 лип. 1996 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/710-

96-%D0%BF 

− Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 

року. URL: 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». URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1363-2011-%D0%BF; 

 

Тема 7. Заходи забезпечення кримінального провадження 

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.   

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/710-96-п
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/710-96-п
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17


Завдання для самостійної та індивідуальної 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: 

Наказ МВС України від 08 червня 2017 р. № 480. 

– 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». 

 -   Ознайомитись з рішеннями ЄСПЛ, в яких знайти поняття 

«обґрунтована підозра» та пов’язати правову позицію суду з положенням ч. 2 

ст. 177 КПК України: 

2. Рішення у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 

2011 р. (заява № 42310/04). URL: http://www.minjust.gov.ua.  

3. Рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого 

Королівства» від 30 серпня 1990 р. URL: http://www.minjust.gov.ua  

4. Рішення у справі «Чеботарь проти Молдови», від 13 листопада 2007 р. 

(заява № 35615/06). URL: http://www.minjust.gov.ua. 

 

Тема 8. Загальні положення досудового розслідування 

 

Теми рефератів, доповідей: 

1. Зміст, форми та принципи взаємодії дізнавача із оперативними 

підрозділами. 

2. Розгляд слідчим, дізнавачем, прокурором клопотань під час досудового 

розслідування. 

3. Гарантії недопустимості розголошення відомостей досудового 

розслідування. 

 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи: 

Законспектуйте основні положення:  

 Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його 

формування та ведення: Наказ офісу Генерального прокурора від 30.06.2020 

року № 298; 

 Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і 

повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події : наказ 

Міністерства внутрішніх справ України від 8.02.2019 року № 100; 

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


 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; 

 Інструкції з організації реагування на заяви і повідомлення про 

кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного 

інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України: Наказ 

МВС України від 27.04.2020  року № 357; 

 Положення про організацію діяльності органів досудового 

розслідування Національної поліції України : наказ Міністерства внутрішніх 

справ України від06 лип. 2017 р.  № 570; 

 Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів 

Національної поліції України: Наказ МВС України від 20.05.2020  року № 405; 

 Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «СЛІД» 

інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал 

Національної поліції України»: Наказ МВС України від 16.03.2020 року № 257. 

Тема 9. Проведення 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. 

7. Особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час 

досудового розслідування кримінальних проступків. 

 

Завдання для самостійної та індивідуальної 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 URL: http://www.minjust.gov.ua/42544; 

–Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами 

Національної поліції, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури 

України при встановленні факту смерті людини: наказ МВС України, МОЗ 

України, ГП України від 29.09.2017 року № 807/1193/279 URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1299-17. 

 

Тема 10. Повідомлення про підозру 

 

Теми рефератів, доповідей: 

1. Нагляд прокурора за законністю повідомлення особі про підозру. 

2. Сутність підозри у кримінальному провадженні. 

3. Особливості повідомлення про підозру у випадку неможливості 

безпосереднього його вручення. 

 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи: 

1. Охарактеризуйте за запропонованою схемою інститут повідомлення 

про підозру: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 

Підстави Етапи Значення 

   

2. Складіть повідомлення про підозру із дотриманням вимог статей 276–

279 КПК України. 

 

Тема 11. Зупинення і закінчення досудового розслідування 

 

Теми рефератів, доповідей: 

1. Підстави та умови зупинення досудового розслідування. 

2. Взаємодія органів досудового розслідування із оперативними 

підрозділами з метою встановлення місця знаходження підозрюваного, який 

оголошений у розшук. 

3. Особливості досудового розслідування у формі дізнання. 

4. Досудове розслідування в кримінальних провадженнях щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру 

 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи: 

1. Охарактеризуйте за запропонованою схемою інститут зупинення 

досудового розслідування: 

ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

Підстави Умови Процесуальний порядок 

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


   

2. Законспектуйте основні положення: 

- Про практику застосування судами примусових заходів медичного 

характеру та примусового лікування: Постанова пленуму Верховного суду 

України від 03.06.2005 року № 7; 

- Про практику розгляду судами справ про застосування примусових 

заходів виховного характеру: постанова Пленуму Верховного суду України від 

15.05.2006 року № 2; 

- Про практику застосування судами України законодавства про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності: Постанова пленуму 

Верховного суду України від 23.12.2005 року № 1. 

3. Охарактеризуйте за запропонованою схемою інститут закриття 

кримінального провадження як форму закінчення досудового розслідування: 

ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Підстави Процесуальний 

порядок 

Оскарження 

(строки і порядок) 
   

 

Тема 12. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 

розслідування  

 

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 та індивідуальної роботи: 

1. Законспектуйте основні положення: 

– Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

під час досудового розслідування : інформаційний лист Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

09.11.2012 року № 1640/0/4-12; 

– Узагальнення судової практики «Про практику розгляду скарг на 

рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування» від 12 січня 

2017 року. 

2. 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 13. Підсудність та підготовче судове провадження 

 

Теми рефератів, доповідей: 

1. Автоматизована система документообігу суду. 

2. Історія розвитку інституту кримінальної процесуальної підсудності в 

Україні.  

 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи: 

1. Охарактеризуйте за запропонованою схемою інститут підсудності у 

кримінальному провадженні: 

ПІДСУДНІСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

Поняття Значення Види 

   

2. Охарактеризуйте стадію підготовчого судового провадження, 

заповнивши таку таблицю:  

ПІДГОТОВЧЕ СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

Поняття 
Безпосередні 

завдання 
Учасники 

Питання, які 

з’ясовуються 

    

 

Тема 14. Судовий розгляд 

 

Теми рефератів, доповідей: 

1. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків. 

2. Технічна фіксація перебігу судового засідання. 

3. Судові дебати: історія та сучасність. 

 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи: 

Законспектуйте основні положення таких нормативно-правових 

документів: 

− Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 5 червня 2016 року. 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19; 

− 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». URL: 

http://portal.rada.gov.ua. 

 

Тема 15. Провадження з перегляду судових рішень 

http://portal.rada.gov.ua/


 

Теми рефератів, доповідей: 

1. Історія становлення та розвитку апеляційного провадження у 

кримінальному процесі України. 

2. Позитивне та негативне значення стадії апеляційного провадження. 

3. Особливості апеляційного оскарження окремих судових рішень. 

4. Підстави для передачі кримінального провадження на розгляд палати, 

об’єднаної або Великої Палати Верховного Суду. 

5. Порядок передачі кримінального провадження на розгляд палати, 

об’єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду. 

6. Відкриття кримінального провадження за нововиявленими або 

виключними обставинами. 

7. Види судових рішень за наслідками кримінального провадження за 

нововиявленими або виключними обставинами. 

 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи: 

Ознайомтесь та законспектуйте основні положення: 

– Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику 

постановлення судами вироків (постанов) при розгляді кримінальних справ в 

апеляційному порядку» від 15 травня 2006 року № 1; 

– Листа Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та 

кримінальних справ «Про деякі питання порядку здійснення судового 

провадження з перегляду судових рішень у суді апеляційної інстанції 

відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» від 21 

листопада 2012 року № 10-1711/0/4-12; 

– Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 

і кримінальних справ від 01.01.2017 року «Узагальнення про практику 

здійснення апеляційним судом процесуального повноваження щодо 

призначення нового розгляду в суді першої інстанції»; 

– Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику 

розгляду судами України кримінальних справ у касаційному порядку» від 12 

жовтня 1989 року № 8. 

 

Тема 16. Виконання судових рішень 

 

Теми рефератів, доповідей: 

Нагляд за дотриманням законів під час виконання судових рішень. 

Питання, які підлягають вирішенню судом у стадії виконання судових 

рішень. 

Зміст стадії виконання судових рішень у кримінальному провадженні. 

 

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: 

− https://court.gov.ua/– офіційний сайт судової влади в Україні; 

− https://minjust.gov.ua/– офіційний сайт Міністерства юстиції України; 

− http://www.reyestr.court.gov.ua/ – єдиний реєстр судових рішень в 

Україні. 

 

Тема 17. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження 

 

Теми рефератів, доповідей: 

1. Засади міжнародного співробітництва та міжнародної правової 

допомоги під час кримінального провадження. 

2. Особливості надання міжнародної правової допомоги під час 

проведення процесуальних дій. 

 

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». URL: http://portal.rada.gov.ua. 

 

Тема 18. Особливі порядки кримінального провадження 

 

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 та індивідуальної роботи: 

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 

https://court.gov.ua/
https://minjust.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://portal.rada.gov.ua/


15 травня 2006 року № 2. 

4.4. Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю 

 

1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу.  

2. Поняття, система стадій кримінального процесу, їх загальна 

характеристика, завдання та особливості. 

3. Джерела кримінального процесуального права України. 

4. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі та за 

колом осіб. 

5. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність. 

6. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини. 

7. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність. 

8. Забезпечення права на захист. 

9. Диспозитивність як засада кримінального провадження. 

10. Гласність і відкритість судового провадження та його повного 

фіксування технічними засобами судового засідання і процесуальних дій. 

11. Сторони кримінального провадження. 

12. Суд, суддя, слідчий суддя у кримінальному процесі. 

13. Прокурор у кримінальному процесі та його процесуальне 

становище у різних стадіях кримінального процесу. 

14. Органи досудового розслідування та їх компетенція. 

15. Керівник органу досудового розслідування. 

16. Слідчий: процесуальне становище. 

17. Процесуальне становище дізнавача. 

18. Керівник органу дізнання та його компетенція. 

19. Підозрюваний, обвинувачений його права та обов’язки. 

20. Потерпілий як учасник кримінального процесу. 

21. Захисник і його процесуальне становище. 

22. Представники у кримінальному процесу. 

23. Законні представники, їх права та обов’язки. 

24. Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження.  

25. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт. 

26. Експерт і спеціаліст у кримінальному провадженні, відмінність в 

їхньому процесуальному становищі. 

27. Свідок та понятий: права та обов’язки. Особи, які не можуть бути 

допитані як свідки. 

28. Предмет, межі і суб’єкти доказування у кримінальному 

провадженні. 

29. Поняття джерел доказів та їх види. 

30. Перевірка і оцінка доказів та їх джерел. 

31. Належність, достовірність і допустимість доказів. 

32. Достатність доказів для прийняття рішення у кримінальній справі. 

33. Поняття доказів, та їх класифікація. 



34. Показання як джерела доказів.  

35. Речові докази як джерела доказів, строки і порядок їх зберігання. 

36. Документи як джерела доказів.  

37. Висновок експерта і його доказове значення. 

38. Поняття шкоди завданої кримінальним правопорушенням. 

39. Поняття, підстави та процесуальний порядок цивільного позову у 

кримінальному провадженні. 

40. Особливості досудового провадження, в якому заявлено цивільний 

позов. 

41. Поняття, значення, види і правила обчислення процесуальних 

строків. 

42. Процесуальні витрати, їх поняття, види і значення. 

43. Визначення розміру та розподіл процесуальних витрат. 

44. Поняття та правила застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження та їх види. 

45. Виклик слідчим, дізнавачем, прокурором, судовий виклик. 

46. Привід як засіб забезпечення кримінального провадження. 

47. Порядок вирішення питання про накладення грошового стягнення. 

48. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, порядок 

та строки тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом. 

49. Відсторонення від посади: порядок застосування та строки. 

50. Тимчасовий доступ до речей і документів. 

51. Тимчасове вилучення майна: підстави та процесуальний порядок 

проведення. 

52. Підстави, мета арешту майна.  

53. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів. 

54. Особисте зобов’язання. 

55. Особиста порука. 

56. Домашній арешт. 

57. Застава, визначення її розміру та порядок внесення.  

58. Тримання під вартою як запобіжний захід.  

59. Затримання з метою приводу. 

60. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду.  

61. Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни 

запобіжного заходу. 

62. Форми досудового розслідування. 

63. Поняття і значення загальних положень досудового розслідування. 

64. Підслідність та її види. 

65. Початок та місце провадження досудового розслідування. 

66. Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження. 

67. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування. 

68. Розгляд клопотань під час досудового розслідування. 

69. Недопустимість розголошення відомостей досудового 

розслідування. 

70. Взаємодія слідчого, дізнавача із оперативними підрозділами. 



71. Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій. 

72. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення 

слідчих (розшукових) дій. 

73. Допит та його процесуальне оформлення. 

74. Пред’явлення для впізнання: поняття, види та процесуальний 

порядок. 

75. Обшук: види, підстави і процесуальний порядок проведення. 

76. Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення окремих 

видів огляду. 

77. Ексгумація трупа, підстави і процесуальний порядок її проведення. 

78. Слідчий експеримент. 

79. Освідування і його види. Порядок проведення і оформлення 

окремих видів освідування. 

80. Експертиза та підстави її проведення. 

81. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, види, підстави проведення. 

82. Поняття, підстави та випадки повідомлення про підозру. 

83. Процесуальний порядок повідомлення про підозру.  

84. Зміна повідомлення про підозру. 

85. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб. 

86. Підстави та процесуальний порядок зупинення досудового 

розслідування. 

87. Форми закінчення досудового розслідування. 

88. Закриття кримінального провадження: підстави та процесуальний 

порядок. 

89. Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від 

кримінальної відповідальності.  

90. Обвинувальний акт та його значення. Структура та зміст 

обвинувального акту.  

91. Звернення до суду із клопотанням про застосування примусових 

заходів медичного характеру. 

92. Звернення до суду із клопотанням про застосування примусових 

заходів виховного характеру.  

93. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, 

дізнавача або прокурора під час досудового розслідування.  

94. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування. 

95. Поняття і види підсудності у кримінальному процесі. 

96. Поняття, сутність, завдання та строки підготовчого судового 

провадження.  

97. Загальні положення, межі та етапи судового розгляду.  

98. Порядок і строки апеляційного оскарження. 

99. Порядок і строки касаційного провадження. Судові рішення, які 

можуть бути оскаржені в касаційному порядку. 

100. Підстави для здійснення кримінального провадження за 

нововиявленими або виключними обставинами. 

101. Порядок та строки звернення судового рішення до виконання. 



102. Загальні засади та види міжнародного співробітництва під час 

кримінального провадження. 

103. Особливості розслідування кримінальних проступків. 

104. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень. 

105. Кримінальне провадження на підставі угод. 

106. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. 

107. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. 

108. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. 

109. Особливості досудового розслідування у кримінальному 

провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру. 

110. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру. 

111. Особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що 

становлять державну таємницю.  

112. Кримінальне провадження на території дипломатичних 

представництв. 

 

5. Критерії та система оцінювання результатів навчання 

 Система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

включає:  

 оцінювання результатів навчання протягом семестру під час вивчення 

навчальної дисципліни (поточний контроль); 

 оцінювання результатів навчання після вивчення навчальної дисципліни 

(семестровий (підсумковий) контроль).  

 

Оцінювання результатів навчання протягом семестру  

(поточний контроль) 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення 

семінарських занять.  

При поточному контролі оцінюються наступні результати: 

− для денної і заочної форм навчання (відповіді (виступи) на 

аудиторних заняттях; результати вирішення практичних задач (кейсів); 

результати виконання і захисту завдань самостійної і індивідуальної роботи 

здобувача; 

− для змішаної (дистанційної) форми навчання (відповіді під час 

занять в дистанційному режимі (Google Meet, Zoom, Telegram); результати 

виконання і захисту завдань самостійної та індивідуальної роботи здобувача; 

результати вирішення задач. 

 Поточний контроль за результатами виконання контрольних робіт 

передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які 

здобувач набув після опанування певної завершеної частини навчального 

матеріалу з дисципліни. Контрольні роботи можуть проводитися у формі: 

тестування; відповідей на теоретичні питання; розв’язання практичних завдань; 



розв’язання практичних ситуацій (кейсів) тощо. З однієї дисципліни за семестр 

може проводитися не більше 2-х контрольних робіт. Викладачі мають завчасно 

інформувати здобувачів про терміни проведення і зміст контрольних робіт. 

 Результат поточного контролю результатів навчальної діяльності 

здобувачів визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю. 

 

Оцінювання результатів навчання після вивчення навчальної дисципліни 

(семестровий (підсумковий) контроль). 

 Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у наступних 

формах: 

екзамен - форма підсумкового контролю засвоєння здобувачем вищої 

освіти теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни 

за семестр, що проводиться як окремий контрольний захід. Форма проведення 

екзамену (письмово-усна) та вид завдань (запитання з відкритими відповідями, 

кейс-завдання). В оцінюванні можуть брати участь більш ніж один викладач. 

Підсумкова оцінка визначається як сума балів, отриманих у результаті 

поточного оцінювання та під час складання екзамену; 

залік (диференційований залік) - форма підсумкового контролю, що 

передбачає оцінювання результатів навчання на підставі результатів поточного 

контролю; 

для змішаної (дистанційної) форми навчання - форма підсумкового 

контролю засвоєння здобувачем вищої освіти теоретичного та практичного 

матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр, що проводиться у 

режимі онлайн з використанням платформ (програмного забезпечення) для 

проведення відеоконференцій (Google Meet, Zoom, Telegram тощо). 

 

5.1. Політика курсу 

Взаємозв’язок програмних результатів навчання, видів навчальної 

діяльності (робіт) та критеріїв оцінювання забезпечує валідність оцінювання 

успішності здобувачів освіти і встановлення факту досягнення програмних 

результатів навчання. Критерії оцінювання базуються на очікуваних 

програмних результатах навчання. Критерії оцінювання видів навчальної 

діяльності (робіт) визначаються освітньою програмою (ОП), відображаються у 

силабусі освітньої компоненти, доводяться до відома здобувачів на початку 

вивчення освітньої компоненти. 

Проєктування поточного оцінювання має забезпечити зворотній зв'язок, 

здобувачі освіти повинні мати можливість використати результат оцінювання 

для поліпшення своїх особистих показників під час наступного оцінювання; за 

можливості запроваджувати види робіт, під час виконання яких здобувачі 

освіти використовують результати своїх власних досліджень; система 

оцінювання має допомогти здобувачу освіти визначити наявність/відсутність 

прогресу в опануванні освітньої компоненти. 

Політика запобігання конфліктних ситуацій. 

За можливості оцінювання має проводитися більш ніж одним 

викладачем; рішення щодо кількості викладачів, їх персоналій і залучення 



зовнішніх викладачів має прийматися своєчасно; 

Викладачі мають можливість не брати участь в оцінюванні при 

виникненні конфлікту інтересів; 

Графік оцінювання здобувачів, які займаються за індивідуальним 

графіком, має за структурою та послідовністю відповідати стандартному 

графіку оцінювання, а терміни оцінювання - затвердженому індивідуальному 

графіку. 

Місце проведення оцінювання, умови роботи та виконання завдань 

здобувачами, які мають особливі потреби, мають бути чітко визначені; 

упродовж установлених термінів мають зберігатися чіткі та достовірні записи 

процедур і рішень з оцінювання (залікові та екзаменаційні відомості тощо). 

Роботи здобувачів (крім тих, щодо яких визначені інші терміни) мають 

зберігатись упродовж семестру. 

Політика академічної доброчесності. 

 Здобувачі мають бути проінформовані щодо дотримання правил 

академічної доброчесності, які застосовуватимуться під час оцінювання, і щодо 

наслідків їх порушення; під час проведення будь-яких форм контролю 

викладачем (екзаменатором, екзаменаційною комісією тощо) має визначатися 

вичерпний перелік дозволених допоміжних засобів; особи, допущені до 

проведення контролю та оцінювання, повинні мати при собі документ, що 

посвідчує особу; особа, яка проходить контроль, не має права використовувати 

будь-яку зовнішню (сторонню) допомогу; якщо здобувач освіти намагається 

вплинути на результат оцінювання шляхом списування, використовує 

недозволені допоміжні засоби чи зовнішню допомогу (обман), його результат 

оцінюється як «0» балів («незадовільно»); якщо здобувач освіти порушує 

порядок проведення контролю, то викладач має право прийняти рішення про 

припинення процедури. У цьому разі контроль оцінюється як «незадовільний» 

(0 балів); порушення у процесі складання екзамену (заліку) мають бути негайно 

оголошені викладачем (викладачами). Документ, що засвідчує факт порушення 

(доповідна записка, протокол тощо) має бути переданий керівництву в день 

проведення контрольного заходу. 

 

5.2. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

 

Шкала оцінювання результатів навчання для навчальної дисципліни, 

формою семестрового (підсумкового) контролю для якої є екзамен. 

Оцінювання результатів навчання, отриманих здобувачем під час 

вивчення навчальної дисципліни, формою семестрового контролю якої є 

екзамен, здійснюється на основі виконання всіх видів навчальної діяльності 

(робіт), поточної успішності та підсумкового контролю. 

Загальна оцінка складається: 

 60 балів - поточне оцінювання (результати виконання всіх обов’язкових 

видів робіт); 

 40 балів - результати підсумкового контролю. 

 Кількість балів за вибіркові види діяльності (робіт), які здобувач може 



отримати для підвищення семестрової оцінки, не може перевищувати 10 балів 

Максимальна кількість - 100 балів (табл. 1). 

Таблиця 1 

Розподіл балів, які отримують здобувачі, за результатами опанування 

навчальної дисципліни, формою семестрового контролю якої є екзамен 

з/п 
Види навчальної діяльності (робіт) розділ 1 розділ 2 

 

модуль п 
Сума 

балів 

Обов’язкові види навчальної діяльності (робіт) 

1

. 

Аудиторна робота (заняття у 

дистанційному режимі) 

     

- тестування  5    

- письмова робота  5    

- практичні кейси  15    

- усне опитування  10    

2

. 

Самостійна робота  10    

3

. 
Контрольна робота  15    

 

Поточне оцінювання (разом) 
 

60 
  

60 

Підсумковий контроль 
 

40 
  

40 

Разом балів 
 

100 
  

100 

Вибіркові види діяльності (робіт) 

4 участь у наукових, науково-практичних 

конференціях, олімпіадах; 

підготовка наукової статті, наукової 

роботи на конкурс; 

тощо 

    

10 

 

Шкала оцінювання результатів навчання для навчальної дисципліни, 

формою семестрового (підсумкового) контролю якої є залік (диференційний 

залік) 

Шкала оцінювання результатів навчання, отриманих здобувачем під час 

вивчення навчальної дисципліни, формою семестрового контролю якої є залік 

або диференційний залік, здійснюється на основі оцінювання поточної 

успішності. Загальна оцінка визначається як сума оцінок за виконання всіх 

обов’язкових видів навчальної діяльності (робіт). 

Кількість балів за вибіркові види діяльності (робіт), які здобувач може 

отримати для підвищення семестрової оцінки, не може перевищувати 10 балів. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач - 100 (табл. 2). 

Таблиця 2 

 Розподіл балів, які отримують здобувачі, за результатами 

опанування освітньої компоненти/навчальної дисципліни, формою 

семестрового контролю якої є залік або диференційний залік  



 

з/п 
Види навчальної діяльності (робіт) розділ 1 розділ 2 

 

модуль п 
Сума 

балів 

Обов’язкові види навчальної діяльності (робіт) 

1

. 

Аудиторна робота (заняття у 

дистанційному режимі) 

     

- тестування 5     

- письмова робота 5     

- практичні кейси 15     

- усне опитування 10     

2

. 

Самостійна робота 10     

3

. 
Контрольна робота 15     

 

Поточне оцінювання (разом) 60  
  

60 

Підсумковий контроль 40  
  

40 

Разом балів 100  
  

100 

Вибіркові види діяльності (робіт) 

4 участь у наукових, науково-практичних 

конференціях, олімпіадах; 

підготовка наукової статті, наукової 

роботи на конкурс; 

тощо 

    

10 

 

Критерії оцінювання результатів поточного контролю 

На початку вивчення відповідної дисципліни здобувачам повідомляють 

про наявність силабуса, кількість навчальних модулів, зміст, форми проведення 

поточного контролю та критерії їх оцінювання. 

При поточному контролі оцінці підлягають: рівень знань, 

продемонстрований у відповідях і виступах; активність при обговоренні 

питань; результати усного і письмового опитування на семінарських заняттях, 

експрес-контролю у формі тестів, вирішення практичних задач (кейсів) тощо. 

При виставленні балів за поточний контроль оцінці підлягають: рівень 

теоретичних знань та практичні навички з тем, включених до навчальних 

модулів; самостійне опрацювання тем; написання рефератів; опрацювання 

самостійних завдань в робочих зошитах, ессе, підготовка анотацій публікацій 

тощо. 

Здобувач, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав 

можливості брати участь у формах поточного контролю має право на його 

відпрацювання у двотижневий термін після повернення до навчання. 

Здобувачу, який не набрав прохідного мінімуму (29 балів) з навчальної 

дисципліни, за дозволом викладача, надається можливість здачі пройденого 

матеріалу для отримання необхідної кількості балів з поточного контролю 

шляхом виконання запланованих у силабусі завдань, які не були ним/нею 

попередньо виконані або були виконані незадовільно . 

У разі невиконання здобувачем жодного із обов’язкових видів навчальної 



діяльності (робіт), зазначених у силабусі освітньої компоненти / навчальної 

дисципліни, його результат оцінюються у «0» балів. Здобувач не допускається 

до складання екзамену, якщо кількість балів, одержаних за поточний контроль 

протягом семестру становитиме менше 29 балів. 

При наявності «непрохідного мінімуму» поточного контролю 

напередодні екзамену викладач подає доповідну директору інституту про 

недопуск здобувача, про що видається розпорядження і здобувач не 

допускається до складання екзамену як такий, що не виконав індивідуальний 

навчальний план. Відмітка про недопуск у заліковій/екзаменаційній відомості 

робиться за наявності розпорядження декана. На дату складання екзамену, 

здобувачу на екзамені виставляється «не допущений». 

 

Критерії оцінювання результатів семестрового (підсумкового) 

контролю. 

Семестровий (підсумковий) контроль у формі заліку (диференційного 

заліку)- підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів). Залік 

виставляється за результатами роботи здобувача протягом семестру. Може бути 

проведена підсумкова залікова робота, а бали, отримані за її виконання, 

додаються до вже накопичених балів і сумарний результат в межах 100 балів 

«зараховано», «не зараховано» заноситься у заліково-екзаменаційну відомість. 

 

Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Теми (максимальна кість балів) 

Поточна 

успішність 
Залік 
(Екза

мен) 

Сума 

Т1 
10 

Т2 
5 

Т3 
15 

Т4 
20 

Т5 
20 

Т6 
10 

Т7 
20 

    100  100 

Т8 
3 

Т9 
12 

Т10 
5 

Т11 
5 

Т12 
5 

Т13 
5 

Т14 
5 

Т15 

5 

Т16

3 

Т17 

6 

Т18 

6 
60 40 100 

 

5.3. Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно А відмінне виконання 

80-89 добре B вище середнього рівня 

75-79 добре C загалом хороша робота 

66-74 задовільно D непогано 

60-65 задовільно E 
виконання відповідає мінімальним 

критеріям 

30-59 незадовільно FX необхідне перескладання 

0-29 незадовільно F 
необхідне повторне вивчення 

курсу 

 

Рівні компетентності та критерії оцінювання. 



 

Рівень компетентності та критерії оцінювання 

Кількість 
набраних 

балів 

Високий (творчий): 

Здобувач вищої освіти систематично за поточним й за підсумковим 

контролями виявив глибокі знання навчального матеріалу за 

змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних та 

додаткових рекомендованих нормативних та доктринальних 

джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх 

взаємозв'язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно послідовно дав 

відповіді на поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв'язання практичних задач та аналізувати 

достовірність одержаних результатів, допускаючи деякі неточності. 

90...100 

Достатній (конструктивно-варіативний): 

Здобувач вищої освіти за поточним й підсумковим контролями 

виявив міцні знання навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних рекомендованих нормативних 

та доктринальних джерелах, аргументовано дав відповіді на 

поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні положення під 

час розв'язання практичних задач, допускаючи неточності і 

несуттєві помилки. 

80...89 

Достатній (конструктивний): 

Здобувач вищої освіти за поточним й підсумковим контролями 

виявив достатні знання навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних рекомендованих нормативних 

та доктринальних джерелах, дав відповіді на поставлені питання, які, 

однак, містять певні (неістотні) неточності, достатні вміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних 

задач. 

75...79 

Середній (репродуктивний): 

Здобувач вищої освіти за поточним й підсумковим контролями 

виявив посередні знання значної частини навчального матеріалу за 

змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних 

рекомендованих нормативних та доктринальних джерелах, дав мало 

аргументовані відповіді на поставлені питання, які містять істотні 

неточності, слабкі вміння застосовувати теоретичні положення при 

розв'язуванні практичних задач. 

66...74 



Достатній (репродуктивний): 

Здобувач вищої освіти за поточним й підсумковим контролями 

виявив слабкі знання навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних рекомендованих нормативних 

та доктринальних джерелах, дав неточні або мало аргументовані 

відповіді на поставлені питання, з порушенням послідовності 

викладення, слабкі вміння застосовувати теоретичні положення під 

час розв'язання практичних задач, допускаючи суттєві помилки. 

60…65 

Низький (рецептивно-продуктивний): 

Здобувач вищої освіти виконав значну частину видів навчальної 

роботи, за поточним й підсумковим контролями виявив незнання 

значної частини навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних рекомендованих нормативних 

та доктринальних джерелах, допустив істотні помилки у відповідях 

на поставлені питання, виявив невміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв'язання практичних задач (здобувач вищої 

освіти має право на повторний підсумковий контроль). 

30…59 

Низький (непродуктивний): 

Здобувач вищої освіти виконав частину видів навчальної роботи, за 

поточним й підсумковим контролями виявив незнання значної 

частини навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, 

що міститься в основних рекомендованих нормативних та 

доктринальних джерелах, допустив істотні помилки у відповідях на 

поставлені питання, виявив невміння орієнтуватися під час 

розв'язання практичних задач, незнання основних фундаментальних 

положень (здобувач вищої освіти обов'язково повинен повторно 

вивчити навчальну дисципліну). 

1…29 

 

6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна (за потребою) 

 Технічні засоби: пристрої збереження та обробки інформації (ПК, 

ноутбук, планшет, тощо). 

 Програмне забезпечення: Mac OS, Microsoft Windows (Word, Excel, 

PowerPoint). 

 Інформаційно-комунікаційні технології наплатформі Google Workspace 

for Education, Zoom, Telegram. 

7. Рекомендовані джерела інформації 
 

Основні:  

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 № 254к/96-ВР. 

Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. ст. 141. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 

5. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341- 

III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. ст.131. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. 

6. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 

13.04.2012 р. № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10. 

URL: № 11-12. № 13. ст.8. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-1775. 

7. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 

2012 року 5076-VI. Відомості Верховної Ради. 2013. № 27. ст.282. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17. 

8. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 р. № 

3460-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 51. ст.577. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17. 

9. Про Державне бюро розслідування.: Закон України від 12.11.2015 № 

794-VIII. Відомості Верховної Ради. 2016, № 6, ст.55. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19. 

10. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: 

Закон України від 23 грудня 1993 року. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12. 

11. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 року. 

URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12. 

12. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80. 

13. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14 

жовт. 2014 р. № 1698-VII. Відомості Верховної Ради. 2014, № 47, ст.2051. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#n225. 

14. Про Національну поліцію: Закон України від 15 липня 2015 р. № 580- 

VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40-41. Ст. 379. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19. 

15. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 

1992 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12. 

16. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 

злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 року. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12. 

17. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30 червня 1993 року. 



URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3352-12. 

18. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII. 

Відомості Верховної Ради України. 2015. № 2-3. Ст. 12. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18  

19. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 

року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12. 

20. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 р. 

1402-VIII. Відомості Верховної Ради. 2016. № 31. ст.545. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19. 

21. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 року. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12. 

22. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: постанова 

Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878. URL: http:// 

zakon3.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF 

23. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України: Закон України від 15 квітня 2014 

року. 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18. 

24. Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з 

проведенням антитерористичної операції: Закон України від 12 серпня 2014 

року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1632-18. 

25. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень: Закон України від 22.11.2018 року. Відомості Верховної ради. 

2019. № 17, ст. 71. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19/print 

26. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення окремих положень кримінального процесуального 

законодавства: Закон України від 04.10.2019 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187-20 

27. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи 

іноземних держав в Україні: Затверджений 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. URL: 

http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2014_rik.html 

29. Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції 

судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження: Інформаційний 

лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 5 квітня 2013 року №223–558/0/4–13. Новий 

Кримінальний процесуальний кодекс України: коментарі, роз’яснення, 

документи. К.: Юрінком Інтер, 2013. С. 174–184. 

30. Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час 



досудового розслідування та судового провадження відповідно до 

кримінального процесуального кодексу України: Інформаційний лист Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 4 

квітня 2013 року №511-550/0/4-13. Кримінальний процесуальний кодекс 

України: коментарі, роз’яснення, документи. К.: Юрінком Інтер, 2013. С. 157–

174. 

31. Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

під час досудового розслідування: інформаційний лист Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

09 листопада 2012 року № 1640/0/4-12. 

32. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його 
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