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1. Програма навчальної дисципліни
Предмет вивчення навчальної дисципліни є кримінальне процесуальне
законодавство, практика його застосування, кримінально-процесуальна
діяльність і процесуальні правовідносини, кримінально-процесуальна
діяльність органів досудового розслідування, прокуратури і суду, теорія і
історія кримінального процесу.
Міждисциплінарні зв’язки: «Кримінальний процес» знаходиться у тісному
зв’язку з іншими юридичними дисциплінами, перш за все, з теорією держави
і права, яка забезпечує його категоріальним апаратом, з конституційним,
кримінальним, адміністративним і цивільним правом, оскільки в діяльності
органів досудового розслідування і суду досить часто виникають питання,
що пов’язані з відшкодуванням завданої кримінальним правопорушенням
шкоди, кваліфікацією суспільно небезпечних діянь, забезпеченням
конституційних прав і свобод людини, адміністративною відповідальністю,
судовими та правоохоронними органами України, криміналістикою,
кримінологією тощо.
Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:
1. Загальні положення кримінального процесу.
2. Засади кримінального процессу. Суб’єкти кримінального процесу
3. Доказове право.
4. Процесуальні строки і витрати. Заходи забезпечення кримінального
провадження. Загальні положення досудового розслідування.
5. Стадія досудового розслідування.
6. Судові стадії кримінального процесу.
7. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.
Особливі порядки кримінального провадження.
Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни “Кримінальний процес” є
оволодіння здобувачами вищої освіти глибокими теоретичними знаннями
щодо діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду з
розкриття та розслідування кримінальних правопорушень (злочинів та
кримінальних проступків), їх судового розгляду, виконання судових рішень,
а також формування практичних навичок правильного застосування
кримінального процесуального закону при проведенні процесуальних дій,
прийнятті та оформленні процесуальних рішень.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Кримінальний процес” є
засвоєння здобувачами вищої освіти загальних положень кримінальнопроцесуального права, організації діяльності органів розслідування,
прокуратури та суду з розслідування, судового розгляду та вирішення
кримінальних правопорушень (злочинів та кримінальних проступків),
діяльності органів судової влади щодо перевірки вироків, постанов та ухвал
суду.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти

повинні:
знати:
- теорію кримінального процесу;
- кримінальне процесуальне законодавство та практику його застосування
органами розслідування, прокуратури та судом;
- фактори, що визначають та впливають на діяльність органів розслідування;
- засоби кримінально-процесуального регулювання діяльності органів
розслідування, прокуратури та суду;
- теорію прийняття процесуальних рішень, їх структуру, системні якості і
функціональне призначення в діяльності слідчого з розслідування
кримінальних правопорушень.
вміти:
- застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу проблемних питань, що
виникають під час кримінального провадження;
- поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення
проблемних ситуацій, пов’язаних із вдосконаленням кримінального
судочинства;
- самостійно поглиблювати свої знання, правильно визначати обґрунтовувати
і відстоювати свою правову позицію;
- використовувати навички творчого мислення та самовдосконалення свого
професійного рівня;
- ефективно використовувати положення кримінального процесуального
закону в своїй професійній діяльності;
- складати процесуальні акти у кримінальному провадженні;
- застосовувати прийоми з виявлення, фіксації та дослідження доказової
інформації;
- самостійно вивчати закони України, інші нормативно-правові акти, що
регламентують діяльність державних органів та посадових осіб з
розслідування, судового розгляду та вирішення матеріалів кримінального
провадження.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин/ 7 кредитів ECTS.
Мова навчання: українська мова.
Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у
науково-педагогічних працівників кафедри кримінального права, процесу та
кримінології які безпосередньо проводять заняття або звернувшись з
письмовим запитом на електронну пошту за адресою yuripetrtym@gmail.com.

Структура навчальної дисципліни
Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.
Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу
Поняття, суть і завдання кримінального процесу. Кримінальне
процесуальне право і його місце в системі інших галузей права. Історичні
форми кримінального процесу. Кримінальний процес як навчальна
дисципліна, її роль у підготовці фахівців-правознавців. Поняття стадії
кримінального процесу. Система стадій кримінального процесу, їх загальна
характеристика, завдання та особливості. Кримінально-процесуальні функції,
їх види і значення. Поняття, структура і особливості кримінальнопроцесуальних
правовідносин.
Кримінально-процесуальна
форма.
Особливості кримінально-процесуальної форми. Уніфікація і диференціація
процесуальної форми, сучасні проблеми удосконалення кримінальнопроцесуальної форми. Гарантії у кримінальному судочинстві, їх
характеристика. Кримінально-процесуальні акти, їх види і значення.
Фіксування кримінального провадження.
Тема 2. Кримінальний процесуальний закон
Кримінальне процесуальне право – самостійна галузь права. Джерела
кримінального процесуального права України. Поняття кримінального
процесуального закону та його значення. Структура Кримінального
процесуального кодексу України. Поняття, структура і види кримінальних
процесуальних норм. Чинність кримінального процесуального закону у
просторі, часі і щодо осіб. Значення рішень Конституційного Суду України,
роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, відомчих
нормативних актів МВС і Генеральної прокуратури України для
кримінального
судочинства.
Умови
застосування
кримінального
процесуального закону за аналогією.
Розділ 2. ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. СУБ’ЄКТИ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.
Тема 3. Засади кримінального процесу
Поняття та значення засад кримінального провадження. Класифікація
засад кримінального провадження. Система засад кримінального судочинства
і правові гарантії їх реалізації. Суть та значення окремих засад кримінального
процесу: верховенство права; законність; рівність перед законом і судом;
повага до людської гідності; забезпечення права на свободу та особисту
недоторканність; недоторканність житла чи іншого володіння особи;
таємниця спілкування; невтручання у приватне життя; недоторканність права
власності; презумпція невинуватості; свобода від самовикриття та право не
свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї; заборона двічі притягувати
до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення;
забезпечення права на захист; доступ до правосуддя; змагальність;
безпосередність дослідження показань, речей і документів; забезпечення

права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності;
публічність; диспозитивність; гласність і відкритість судового розгляду;
розумність строків; мова, якою здійснюється кримінальне судочинство.
Тема 4. Суб’єкти кримінального процесу
Поняття суб’єктів кримінального процесу, їх місце і роль у кримінальному
судочинстві. Сторони та інші учасники кримінального провадження.
Класифікація суб’єктів у теорії кримінального процесу. Суд, суддя в
кримінальному процесі. Функції та повноваження суду (судді). Слідчий
суддя в досудовому провадженні. Прокурор у кримінальному процесі та його
процесуальне становище у різних стадіях кримінального процесу. Органи
досудового розслідування та їх компетенція. Керівник органу досудового
розслідування. Процесуальне становище слідчого органу досудового
розслідування в кримінальному процесі. Процесуальна самостійність і
незалежність слідчого. Підозрюваний та обвинувачений, їх права та
обов’язки. Потерпілий як учасник кримінального процесу. Захисник і його
процесуальне становище. Залучення захисника до кримінального
провадження. Представники та законні представники потерпілого, їх права та
обов’язки. Експерт і спеціаліст у кримінальному провадженні, відмінність в
їхньому процесуальному становищі. Свідок, його права та обов’язки. Особи,
які не можуть бути допитані як свідки. Процесуальне становище перекладача
в кримінальному провадженні. Цивільний позивач та відповідач, їх
представники. Секретар судового засідання та судовий розпорядник.
Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному
провадженні. Відводи, самовідводи і порядок їх вирішення. Державний
захист працівників суду і правоохоронних органів. Забезпечення безпеки
осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.
Розділ 3. ДОКАЗОВЕ ПРАВО.
Тема 5. Докази і доказування у кримінальному процесі
Поняття, сутність і значення кримінально-процесуального доказування.
Доказове право. Елементи кримінально-процесуального доказування.
Предмет, межі і суб’єкти доказування у кримінальному провадженні.
Обов’язок доказування у кримінальному процесі. Особливості доказування в
окремих стадіях кримінального провадження. Поняття доказів, та їх
класифікація. Поняття джерел доказів та їх види. Способи збирання доказів
та їх процесуальних джерел. Перевірка і оцінка доказів та їх джерел.
Належність, достовірність і допустимість доказів. Умови визнання доказів
недопустимими. Достатність доказів для прийняття рішення у кримінальній
справі. Моральні засади доказування. Показання свідків і потерпілих.
Показання осіб. Показання з чужих слів. Речові докази, строки і порядок їх
зберігання. Документи, як джерела доказів. Вирішення питання про речові
докази і документи. Висновок експерта і його доказове значення.

Розділ 4. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ ТА ВИТРАТИ. ЗАХОДИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ. ЗАГАЛЬНІ
ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.
Тема 6. Процесуальні строки і витрати
Процесуальні строки і їх правова природа. Поняття, значення, види і
правила обчислення процесуальних строків. Обов’язковість додержання
процесуальних строків. Порушення процесуальних строків і їх наслідки.
Порядок подовження, зупинення і відновлення процесуальних строків.
Процесуальні витрати, їх поняття, види і значення. Визначення розміру та
розподіл процесуальних витрат. Зменшення розміру процесуальних витрат.
Звільнення від оплати, відстрочення та розстрочення процесуальних витрат.
Витрати, що покладаються на державу. Рішення щодо процесуальних витрат.
Тема 7. Заходи забезпечення кримінального провадження
Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види.
Правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. Порядок здійснення
виклику. Повістка про виклик. Привід та порядок його виконання.
Накладення грошового стягнення. Порядок вирішення питання про
накладення грошового стягнення. Тимчасове обмеження у користуванні
спеціальним правом. Порядок та строки тимчасового обмеження у
користуванні спеціальним правом. Відсторонення від посади: порядок
застосування та строки. Тимчасовий доступ до речей і документів. Речі і
документи, до яких заборонено доступ. Виконання ухвали суду про
тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасове вилучення майна:
підстави та процесуальний порядок проведення. Арешт майна. Підстави для
арешту майна. Клопотання про арешт майна та його розгляд. Поняття,
підстави та мета застосування запобіжних заходів. Місце запобіжних заходів
серед інших заходів процесуального примусу. Види запобіжних заходів.
Обставини, що враховуюються при обранні запобіжного заходу. Клопотання
про застосування запобіжного заходу. Особисте зобов’язання. Особиста
порука. Домашній арешт. Застава, визначення її розміру та порядок внесення.
Підстави і процедура звернення застави у доход держави. Застосування
електронних засобів контролю. Тримання під варту як запобіжний захід.
Підстави та процесуальний порядок тримання особи під вартою. Строки
тримання під вартою і порядок їх продовження. Затримання з метою
приводу. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Строки
затримання. Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх. Підстави і
процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного заходу.
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. 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 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 групою.
Складання кримінально-процесуальних документів під час досудового
розслідування. Здійснення прокурорського нагляду, відомчого і судового
контролю за законністю в діяльності органів розслідування.
Розділ 5. СТАДІЯ 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 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.
Тема 10. 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, підстави і 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.
Розділ 6. СУДОВІ СТАДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.
Тема 12. Судове провадження у першій інстанції
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.
Тема 13. Судове провадження з перегляду судових рішень
Види перегляду судових рішень у кримінальному процесі. Правова
природа, сутність і завдання перевірки судових рішень в апеляційному
порядку. Право на апеляційне оскарження. Судові рішення, які можуть бути
оскаржені в апеляційному порядку. Суди, які розглядають справи в
апеляційному порядку, їх повноваження. Порядок і строки апеляційного

оскарження. Апеляція, її форма та зміст. Прийняття апеляційної скарги судом
апеляційної інстанції. Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення
або відмова відкриття провадження. Підготовка до апеляційного розгляду.
Межі перегляду судом апеляційної інстанції. Процесуальний порядок
апеляційного провадження. Повноваження суду апеляційної інстанції за
наслідками розгляду апеляційної скарги. Підстави для скасування або зміни
судового рішення. Рішення суду апеляційної інстанції. Вирок (ухвала про
застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру) суду
апеляційної інстанції. Суть і завдання касаційного провадження. Право на
касаційне оскарження. Рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному
порядку. Порядок і строки касаційного оскарження. Касаційна скарга та її
зміст. Відкриття касаційного провадження. Підготовка касаційного розгляду.
Межі перегляду судом касаційної інстанції. Процесуальний порядок
касаційного розгляду. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками
розгляду касаційної скарги. Підстави для скасування або зміни судового
рішення судом касаційної інстанції. Судові рішення суду касаційної
інстанції. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України.
Право на звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом України.
Строк подання заяви про перегляд судового рішення. Вимоги до заяви про
перегляд судового рішення Верховним Судом України. Подання заяви про
перегляд судового рішення. Допуск Вищим спеціалізованим судом України з
розгляду цивільних і кримінальних справ справи до провадження. Порядок
розгляду справи Верховним Судом України. Види судових рішень
Верховного Суду України та їх обов’язковість. 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 14. Виконання судових рішень
Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень. Набрання
судовим рішенням законної сили. 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.
Розділ 7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПІД ЧАС
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ. ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ.
Тема 15. 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 16. 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 та щодо обмежено осудних осіб.
Проведення психіатричної експертизи. Обставини що підлягають
встановленню у кримінальному провадженні щодо застосування примусових
заходів медичного характеру. Продовження, зміна або припинення
застосування примусових заходів медичного характеру. Особливості
кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну
таємницю. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження.
Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв,
консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому
судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним
знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в
Україні. Місце проведення досудового розслідування кримінальних
правопорушень, вчинених на території дипломатичних представництв,
консульських установ, суден України. Відновлення втрачених матеріалів
кримінального провадження.

2. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Кількість кредитів
ECTS – 7

Характеристика
навчальної дисципліни
денна
заочна
форма
форма
навчання
навчання

Галузь знань,
спеціальність, ступінь
вищої освіти
Галузь знань
0304 ″Право″
Спеціальність
6.030401
″Правознавство″

Нормативна
(за вибором)
Рік підготовки:
3-й
4-й
Семестр
5-6-й
7-й
Лекції
32 год.
8 год.
Практичні
34 год.
4 год.
Семінарські
34 год.
4 год.
Самостійна робота
110 год.
46 год.

Кількість розділів – 7
Спеціалізація:
Загальна кількість
годин - 210

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних –
самостійної роботи -

Ступінь вищої освіти:
«Бакалавр»
.

Вид
контролю:

екзамен

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи
становить:
для денної форми навчання – 1:1
для заочної форми навчання – 1:3

3.Структура залікового кредиту(тематичний план)
Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
денна форма
Заочна форма
Усьу тому числі
Усьоу тому числі
ого л с п с.р.
го
л с п с.р.
1
2
3 4 5
7
8
9 10 11 13
Розділ 1. Загальні положення кримінального процесу
Тема №1. «Поняття,
суть і завдання
16
2 2 2
8
6
2 2 2
кримінального
процесу»
Тема № 2.
«Кримінальний
14
2 2 2 10
2
- 2
процесуальний
закон»
Разом за розділом 1
30
4 4 4
12
2 2 8
18
Розділ 2. Засади та суб’єкти кримінального процесу.
Тема №3 «Засади
кримінального
14
4 2 2
6
4
- 2 2
процесу»
Тема №4 «Суб’єкти
кримінального
16
4 4 4
4
4
- 4
процесу»
Разом за розділом 2
30
8 6 6 10
8
- 2 6
Розділ 3. Доказове право
Тема №5 «Докази і
доказування в
10
6 6 6 12
2
- 2
кримінальному
процесі»
Разом за розділом 3

30

6

6

6

12

-

-

-

-

-

Всього за семестр
90 18 16 16 40
10
- 2
8
Розділ 4. Процесуальні строки і витрати. Заходи забезпечення
кримінального провадження. Загальні положення досудового
розслідування.
Тема №6
«Процесуальні
10
2 2 2
6
6
2 - 2
2
строки та витрати»
Тема №7 «Заходи
забезпечення
16
4 4 6 10
2
- - 2
кримінального

провадження»
Тема № 8 «Загальні
положення
14
2 2 2
8
2
досудового
розслідування»
Разом за розділом 4
40
8 8 10 24
10
2
Розділ 5. Стадія досудового розслідування
Тема №9
«Провадження
слідчих(розшукових)
22
4 4 4 10
2
та негласних
слідчих(розшукових)
дій»
Тема №10
«Повідомлення про
14
2 2 2
8
2
підозру»
Тема №11
«Зупинення і
закінчення
14
2 2 2
8
4
2
досудового
розслідування»
Разом за розділом 5
50
8 8 8 26
12
2

-

-

2

-

2

6

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

10

Всього за семестр
100 16 16 18 50
Розділ 6. Судові стадії кримінального процесу
Тема №12 «Судове
провадження у
10
4 4 4
8
4
2 - першій інстанції»
Тема №13 «Судове
провадження з
16
2 4 2
8
2
- перегляду судових
рішень»
Тема №14
«Виконання судових 10
2 2 2
8
4
- рішень»
Разом за розділом 6
36
8 10 8 24
8
2 - Розділ 7. Міжнародне співробітництво під час кримінального
провадження. Особливі порядки кримінального провадження.
Тема №15
«Міжнародне
співробітництво під
10 4 4 4 14
4
- час кримінального
провадження»

2

2

4
8

4

Тема №16 «Особливі
порядки
кримінального
провадження»
Разом за розділом 7
Всього за семестр
Всього за рік

16

4

4

4

12

4

-

-

-

4

36

8

8

8

26

4

-

-

-

4

4

-

-

-

4

4

-

-

-

4

110 16
210 32

18 16 60
34 34 110

4. Плани семінарських та практичних занять
Плани семінарських занять
Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процессу
Питання до семінарського заняття
1. Поняття, сутність та значення кримінального процесу.
2. Завдання кримінального провадження.
3. Система стадій кримінального процесу.
4. Поняття та види кримінально-процесуальних функцій.
5. Поняття, види та значення кримінально-процесуальних гарантій.
Тема 2. Кримінальний процесуальний закон
Питання до семінарського заняття
1. Поняття, сутність і значення кримінально-процесуального закону.
2. Джерела кримінально-процесуального закону.
3. Поняття, види та структура кримінально-процесуальних норм.
4. Дія кримінального процесуального закону.
Тема 3. Засади кримінального процессу
Питання до семінарського заняття
1. Поняття, значення, система та класифікація засад кримінального
процесу.
2. Зміст та значення засад кримінального процесу:
1) верховенство права;
2) законність;
3) рівність перед законом і судом;
4) повага до людської гідності;
5) забезпечення права на свободу та особисту недоторканність;
6) недоторканність житла чи іншого володіння особи;

7) таємниця спілкування;
8) невтручання у приватне життя;
9) недоторканність права власності;
10) презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини;
11) свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та
членів сім'ї.
Тема 4. Суб’єкти кримінального процессу
Питання до семінарського заняття 4.1
1. Поняття і класифікація суб’єктів кримінального процесу.
2. Суд (суддя), слідчий суддя як суб’єкти кримінально-процесуальної
діяльності.
3. Прокурор у кримінальному процесі.
4. Правовий статус органів і посадових осіб, які здійснюють досудове
розслідування.
5. Підозрюваний, обвинувачений, їх процесуальне становище.
6. Перекладач, поняті, заявник, секретар судового засідання, судовий
розпорядник, їх права та обов`язки.
Питання до семінарського заняття 4.2
1. Потерпілий та його представник у кримінальному процесі. Їх
процесуальний статус.
2. Правове становище цивільного позивача та цивільного відповідача та їх
представників у кримінальному проваджені.
3. Захисник у кримінальному процесі, його права та обов‘язки. Обов’язкова
участь захисника.
4. Свідок у кримінальному процесі, його права та обов’язки.
5. Експерт і спеціаліст у кримінальному процесі, їх роль, повноваження і
відмінність у процесуальному становищі.
6. Відводи суб’єктів кримінального провадження.
Тема 5. Докази і доказування у кримінальному процесі
Питання до семінарського заняття
1. Поняття, значення та мета кримінально-процесуального доказування.
2. Предмет та межі доказування.
3. Суб`єкти доказування.
4. Особливості доказування у різних стадіях кримінального процесу.
Тема 6. Процесуальні строки і витрати
Питання до семінарського заняття
1. Поняття, види та значення процесуальних строків у кримінальному
процесі.
2. Порядок обчислення процесуальних строків.
3. Поняття і види процесуальних витрат.
4. Визначення розміру та розподіл процесуальних витрат.

Тема 7. Заходи забезпечення кримінального провадження
Питання до семінарського заняття
1. Поняття, класифікація та загальні правила застосування заходів
забезпечення кримінального провадження.
2. Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх застосування.
3. Загальний порядок застосування, зміни та скасування запобіжних заходів.
4. Особисте зобов'язання та особиста порука.
5. Застава та домашній арешт як запобіжні заходи.
6. Затримання, його види та процесуальний порядок застосування.
7. Тримання під вартою: підстави та процесуальний порядок обрання, строки
тримання особи під вартою.
8. Тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасове вилучення та арешт
майна як заходи забезпечення кримінального провадження.
Тема 8. Загальні положення досудового розслідування
Питання до семінарського заняття
1. Поняття, значення, завдання та форми досудового розслідування.
2. Початок, місце і строки провадження дізнання та досудового слідства.
3. Поняття та характеристика окремих загальних положень досудового
розслідування:
підслідність,
об’єднання
і
виділення
матеріалів
кримінального
провадження,
розгляд
клопотань,
недопустимість
розголошення відомостей досудового розслідування.
4. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів.
Тема 9 Провадження слідчих (розшукових) дій
Питання до семінарського заняття
1. Поняття, суть та значення слідчих (розшукових) дій.
2. Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій та процесуальний
порядок їх оформлення.
3. Види слідчих (розшукових) дій.
4. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення допиту.
5. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення
пред’явлення для впізнання.
6. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення
негласних слідчих (розшукових) дій.
Тема 10 Повідомлення про підозру
Питання до семінарського заняття
1. Поняття, підстави та значення повідомлення особи про підозру.
2. Випадки, зміст та форма письмового повідомлення особи про підозру.
3. Процесуальний порядок повідомлення особи про підозру.
4. Зміна повідомлення про підозру.
5. Допит підозрюваного.

Тема 11 Зупинення і закінчення досудового розслідування
Питання до семінарського заняття
1. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового
розслідування.
2. Форми закінчення досудового розслідування.
3. Закриття кримінального провадження.
4. Звільнення особи від кримінальної відповідальності.
5. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування
примусових заходів виховного чи медичного характеру.
Тема 12 Судовий розгляд
Питання до семінарського заняття
1. Поняття, суть, значення та завдання судового розгляду.
2. Загальні положення судового розгляду та їх характеристика.
3. Судовий розгляд та його структурні етапи (частини).
4. Поняття, значення, види, структура та зміст вироку.
Тема 13 Провадження з перегляду судових рішень
Питання до семінарського заняття
1. Види перегляду судових рішень у кримінальному процесі.
2. Поняття, завдання та основні риси апеляційного провадження.
3. Суб’єкти, порядок і строки апеляційного оскарження.
4. Провадження в суді апеляційної інстанції. Рішення суду за результатами
розгляду апеляції.
5. Суть, завдання і значення касаційного провадження.
6. Підстави та строки перегляду судових рішень за нововиявленими
обставинами.
7. Порядок перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами та
види судових рішень за його наслідками.
Тема 14 Виконання судових рішень
Питання до семінарського заняття
1. Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень.
2. Набрання судовим рішенням законної сили. Наслідки набрання законної
сили судовим рішенням.
3. Порядок та строки звернення судового рішення до виконання.
4. Процесуальний порядок розгляду та вирішення питань, які виникають під
час виконання вироку.
5. Нагляд за дотриманням законів під час виконання судових рішень.
Тема 15 Міжнародне співробітництво під час кримінального
провадження
Питання до семінарського заняття
1. Поняття, сутність і загальні засади міжнародного співробітництва під час
кримінального провадження.

2. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій.
3. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).
4. Особливості кримінального провадження у порядку перейняття.
5. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача
засуджених осіб.
Тема 16 Особливі порядки кримінального провадження
Питання до семінарського заняття
1.Поняття, сутність та види особливих порядків кримінального провадження.
2. Кримінальне провадження на підставі угод.
3. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.
4. Поняття та процесуальний порядок кримінального провадження щодо
окремої категорії осіб.
Плани практичних занять
Тема 2. Кримінальний процесуальний закон
Питання до практичного заняття
1. Проводиться експрес-опитування з основних питань теми.
2. Вирішення та обговорення ситуаційних завдань.
3. Заслуховування доповідей та реферативних повідомлень.
Тема 3. Засади кримінального процессу
Питання до практичного заняття
1. Проводиться експрес-опитування з основних питань теми.
2. Вирішення та обговорення ситуаційних завдань.
3. Заслуховування доповідей та реферативних повідомлень.
Тема 4. Суб’єкти кримінального процесу
Питання до практичного заняття
1. Проводиться експрес-опитування з основних питань теми.
2. Вирішення та обговорення ситуаційних завдань.
3. Заслуховування доповідей та реферативних повідомлень.
Тема 5. Докази і доказування у кримінальному процесі
Питання до практичного заняття
1. Проводиться експрес-опитування з основних питань теми.
2. Вирішення та обговорення ситуаційних завдань.
3. Заслуховування доповідей та реферативних повідомлень.
Тема 6. Процесуальні строки і витрати
Питання до практичного заняття
1. Проводиться експрес-опитування з основних питань теми.
2. Вирішення та обговорення ситуаційних завдань.
3. Заслуховування доповідей та реферативних повідомлень.

Тема 7. Заходи забезпечення кримінального провадження
Питання до практичного заняття
1. Проводиться експрес-опитування з основних питань теми.
2. Вирішення та обговорення ситуаційних завдань.
3. Заслуховування доповідей та реферативних повідомлень.
Тема 8. Загальні положення досудового розслідування
Питання до практичного заняття
1. Проводиться експрес-опитування з основних питань теми.
2. Вирішення та обговорення ситуаційних завдань.
3. Заслуховування доповідей та реферативних повідомлень.
Тема 9 Провадження слідчих (розшукових) дій
Питання до практичного заняття
1. Проводиться експрес-опитування з основних питань теми.
2. Вирішення та обговорення ситуаційних завдань.
3. Заслуховування доповідей та реферативних повідомлень.
Тема 10 Повідомлення про підозру
Питання до практичного заняття
1. Проводиться експрес-опитування з основних питань теми.
2. Вирішення та обговорення ситуаційних завдань.
3. Заслуховування доповідей та реферативних повідомлень.
Тема 11 Зупинення і закінчення досудового розслідування
Питання до практичного заняття
1. Проводиться експрес-опитування з основних питань теми.
2. Вирішення та обговорення ситуаційних завдань.
3. Заслуховування доповідей та реферативних повідомлень.
Тема 12 Судовий розгляд
Питання до практичного заняття
1. Проводиться експрес-опитування з основних питань теми.
2. Вирішення та обговорення ситуаційних завдань.
3. Заслуховування доповідей та реферативних повідомлень.
Тема 13 Провадження з перегляду судових рішень
Питання до практичного заняття
1. Проводиться експрес-опитування з основних питань теми.
2. Вирішення та обговорення ситуаційних завдань.
3. Заслуховування доповідей та реферативних повідомлень.
Тема 14 Виконання судових рішень
Питання до практичного заняття

1. Проводиться експрес-опитування з основних питань теми.
2. Вирішення та обговорення ситуаційних завдань.
3. Заслуховування доповідей та реферативних повідомлень.
Тема 15 Міжнародне співробітництво під час кримінального
провадження
Питання до практичного заняття
1. Проводиться експрес-опитування з основних питань теми.
2. Вирішення та обговорення ситуаційних завдань.
3. Заслуховування доповідей та реферативних повідомлень.
Тема 16 Особливі порядки кримінального провадження
Питання до практичного заняття
1. Проводиться експрес-опитування з основних питань теми.
2. Вирішення та обговорення ситуаційних завдань.
3. Заслуховування доповідей та реферативних повідомлень.

5. Завдання самостійної роботи
Реферати, доповіді до Теми 1
1. Історичні типи (форми) кримінального судочинства.
2. Кримінальний процес як юридична наука.
3. Історія становлення та розвитку вітчизняного кримінального процесу.
4. Моральні засади кримінального судочинства.
5. Сучасні напрями удосконалення кримінально-процесуальної форми.
Реферати, доповіді до Теми 2
1. Напрями удосконалення кримінально-процесуального законодавства щодо
процесуальної діяльності органів досудового розслідування.
2. Шляхи удосконалення кримінально-процесуального законодавства щодо
процесуальної діяльності органів судової влади.
3. Тлумачення кримінального процесуального закону.
Реферати, доповіді до Теми 3
1. Забезпечення прав підозрюваного на стадії досудового розслідування.
2. Роль практики Європейського Суду з прав людини в Кримінальному
судочинстві України.
3. Розумність строків в кримінальному провадженні.
Реферати, доповіді до Теми 4
1. Роль органів досудового розслідування у реалізації кримінальнопроцесуальних функцій.

2. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному
провадженні.
3. Забезпечення прав і законних інтересів підозрюваного (обвинуваченого) в
кримінальному процесі.
4. Слідчий суддя, його права і обов’язки при здійснені судового контролю за
дотриманням прав, свобод та інтересів у кримінальному провадженні.
5. Роль спеціаліста у кримінальному провадженні.
Реферати, доповіді до Теми 5
1. Правові гарантії у кримінально-процесуальному доказуванні.
2. Непрямі докази в кримінальному процесі.
3. Встановлення об’єктивної істини як мета кримінально-процесуального
доказування.
4. Презумпції в кримінально-процесуальному доказуванні.
5. Висновок експерта як джерело доказів.
6. Речові докази у кримінальному процесі.
7. Збирання, перевірка доказів та їх процесуальних джерел.
8. Основні критерії оцінки доказів та їх процесуальних джерел.
9. Документи , як джерела доказів у кримінальному провадженні.
10. Умови та процесуальний порядок визнання доказів недопустимими.
Реферати, доповіді до Теми 6
1. Європейські стандарти визначення строків та їх дотримання у
кримінальному процесі України.
2. Порядок продовження, зупинення та поновлення процесуальних строків.
3. Безоплатна правова допомога у кримінальному провадженні.
Реферати, доповіді до Теми 7
1. Застосування запобіжного заходу у вигляді застави: історія розвитку та
проблеми застосування.
2. Проблема застосування строків тримання особи під вартою в контексті
практики Європейського суду з прав людини та національного законодавства
України.
3. Міжнародні стандарти процедури затримання та взяття під варту.
4. Домашній арешт : поняття та процесуальний порядок застосування.
5. Поняття та підстави накладення арешту на майно.
6. Тимчасовий доступ до речей і документів.
7. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик та привід; накладення
грошового стягнення.
8. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, відсторонення
від посади: процесуальний порядок їх застосування.
Реферати, доповіді до Теми 8
1. Зміст, форми та принципи взаємодії слідчого і оперативних підрозділів.

2. Об`єднання і виділення матеріалів досудового розслідування під час
досудового провадження.
3. Гарантії недопустимопустимості розголошення відомостей досудового
розслідування.
Реферати, доповіді до Теми 9
1. Процесуальні особливості виклику та допиту малолітньої та особи у
кримінальному провадженні.
2. Проблема застосування примусу під час проведення слідчих (розшукових)
дій та права людини.
3. Негласні слідчі (розшукові) дії та їх види у кримінальному процесі.
Питання для самостійного опрацювання:
1. Які існують у теорії класифікації слідчих (розшукових) дій?
2. Які особи беруть участь у проведенні слідчих (розшукових) дій?
3. Які слідчі (розшукові) дії проводяться за участю понятих?
4. У чому полягають особливості проведення слідчих (розшукових) дій, які
проводяться за клопотанням сторони захисту чи потерпілого?
5. У чому полягають особливості проведення слідчих дій з участю малолітніх
та неповнолітніх?
6. Які особливості впізнання особи при забезпеченні безпеки особи, яка
впізнає?
7. У яких випадках слідчий, прокурор мають право увійти до житла чи
іншого володіння особи без ухвали слідчого судді?
8. З якою метою проводиться слідчий експеримент?
9. З якою метою проводиться освідування, хто може бути присутній при
ньому?
10.
У яких випадках слідчий чи прокурор зобов’язані звернутися до
експерта для проведення експертизи?
11.
Який порядок залучення експерта стороною захисту для проведення
експертизи?
12.
Які слідчі (розшукові) дії є негласними?
Реферати, доповіді до Теми 10
1. Етапи повідомлення про підозру.
2. Зміст письмового повідомлення про підозру.
3. Права підозрюваного та їх роз’яснення.
4. Вручення письмового повідомлення про підозру.
5. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.
6. Підстави та процесуальний порядок зміни повідомлення про підозру.
Реферати, доповіді до Теми 11
1. Підстави та умови зупинення досудового розслідування.
2. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні та додатки до нього.

3. Ознайомлення учасників
кримінального провадження.

кримінального

процесу

з

матеріалами

Питання для самостійного опрацювання:
1. Підстави і процесуальний порядок відновлення досудового розслідування.
2. Відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні.
3. Структура та зміст обвинувального акту.
4. Додатки до обвинувального акту.
5. Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного
характеру та його зміст.
6. Вручення копій обвинувального акта, клопотання про застосування
примусових заходів медичного чи виховного характеру та реєстру матеріалів
досудового розслідування.
Реферати, доповіді до Теми 12
1. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків.
2. Технічна фіксація перебігу судового засідання.
3. Судові дебати: історія та сучасність.
Питання для самостійного опрацювання:
1. Що слід розуміти під загальними положеннями судового розгляду?
2. У чому полягає суть незмінності складу суду?
3. У чому полягає безперервність судового розгляду?
4. Охарактеризуйте процесуальний порядок проведення процесуальних дій у
режимі відеоконференції під час судового провадження.
5. Які заходи вживаються до порушників порядку судового засідання?
6. У чому полягає процедура судового розгляду?
7. Як встановлюється порядок дослідження доказів?
8. Які питання вирішуються судом при ухваленні вироку?
9. В чому полягає суть провадження в суді присяжних?
Реферати, доповіді до Теми 13
1. Особливості кримінального провадження за ново виявленими
обставинами.
2. Суд присяжних в кримінальному процесі України.
3. Роль та значення Верховного Суду України в кримінальному судочинстві.
Питання для самостійного опрацювання:
1. Які судові рішення можуть бути оскаржені в апеляційному порядку?
2. Охарактеризуйте межі перегляду судом апеляційної інстанції.
3. Які підстави для скасування або зміни судового рішення?
4. Охарактеризуйте сутність та зміст вироку (ухвали про застосування
примусових заходів виховного чи медичного характеру) суду апеляційної
інстанції.
5. Назвіть рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку.
6. Охарактеризуйте межі перегляду судом касаційної інстанції.
7. Які підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної

інстанції?
8. Назвіть підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом
України.
9. Які суб’єкти мають право на звернення про перегляд судових рішень
Верховним Судом України?
10. Дайте характеристику нововиявлених обставин.
Реферати, доповіді до Теми 14
Теми рефератів, доповідей:
1. Процесуальний порядок виконання судових рішень у кримінальному
провадженні.
2. Процесуальний порядок застосування умовно-дострокового звільнення від
покарання й заміни невідбутої частини покарання більш м’яким.
Питання для самоконтролю:
1. В 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. Який процесуальний порядок застосування до засуджених примусового
лікування та його припинення?
9. Який процесуальний порядок розгляду судом клопотання про зняття
судимості?
Реферати, доповіді до Теми 15
1. Ектрадиційний арешт та його сутність у кримінальному провадженні.
2. Процесуальний порядок визнання та виконання вироків міжнародних
судових установ.
Питання для самостійного опрацювання:
1. Визначте центральні органи України, що забезпечують міжнародне
співробітництво у кримінальному провадженні.
2. Який зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу?
3. Яка процедура виконання запиту в іноземній державі?
4. Охарактеризуйте порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну
правову допомогу на території України.
5. Який порядок виклику особи, яка перебуває за межами України?
6. Дайте визначення розшуку, арешту і конфіскації майна.
7. Який порядок створення і діяльності спільних слідчих груп?
8. Охарактеризуйте межі кримінальної відповідальності виданої особи.
9. В чому сутність екстрадиційного арешту?
10. Які рішення приймаються за запитом про видачу особи (екстрадицію) та

їх оскарження?
11. Охарактеризуйте порядок визнання та виконання вироків судів іноземних
держав та передача засуджених осіб.
Реферати, доповіді до Теми 16
1. Поняття та загальні правила кримінального провадження щодо
неповнолітніх.
2. Особливості застосування примусових заходів виховного характеру до
неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності.
3. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів
медичного характеру.
4. Сутність та процесуальний порядок відновлення втрачених матеріалів
кримінального провадження.
5. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну
таємницю.
6. 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.
Питання для самостійного опрацювання:
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. В 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.
5.2 Орієнтовний перелік питань для тестового контролю
самостійної роботи
1. Порядок кримінального провадження на території України
визначається:
А) Міжнародними угодами, указами Президента України, кримінальним
процесуальним законодавством України.

Б) Лише кримінальним процесуальним законодавством України.
В) Кримінальним законодавством України, міжнародними угодами, указами
Президента України, кримінальним процесуальним законодавством України.
Г) Кримінальним законодавством України, міжнародними угодами,
кримінальним процесуальним законодавством України, іншими нормативноправовими документами.
2. Кримінальне провадження на території України здійснюється:
А) Відповідно до норм КПК України та міжнародних угод.
Б) Відповідно до норм чинного законодавства України.
В) З підстав та в порядку, передбачених КПК України, незалежно від місця
вчинення кримінального правопорушення.
Г) Відповідно до норм КПК України та міжнародних угод, незалежно від
місця вчинення кримінального правопорушення.
3. Чи може на території України застосовуватися кримінальне
процесуальне законодавство іноземної держави:
А)Не може.
Б) Може за згодою Президента України та Кабінету Міністрів України.
В) Може за згодою Верховної ради при виконанні на території України
окремих процесуальних дій за запитом (дорученням) компетентних органів
іноземних держав у рамках міжнародного співробітництва.
Г) Може за згодою Верховної ради при виконанні на території України
окремих процесуальних дій за запитом (дорученням) компетентних органів
іноземних держав у рамках міжнародного співробітництва, якщо це
передбачено міжнародним договором або не суперечить законодавству
України.
4. Відповідно до норм КПК України процесуальна дія проводиться, а
процесуальне рішення приймається:
А) Згідно з положеннями КПК України,
Б) Згідно з положеннями КПК України чинними на момент початку
виконання такої дії або прийняття такого рішення.
В) Згідно з положеннями КПК України, що не суперечать міжнародним
стандартам.
Г) Згідно з положеннями КПК України що пройшли експертизу в Раді
Європи.
5. Кримінальне провадження за правилами КПК України здійснюється
щодо будь-якої особи, крім:
А) Президента України, депутатів Верховної Ради України, суддів.
Б) Іноземців, осіб без громадянства, біженців.
В) Щодо особи, яка користується дипломатичним імунітетом.
Г) Військовослужбовців та членів їх сімей.
6. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами
здійснюється:
А) Суддею одноособово.
Б) У складі двох професійних суддів і трьох присяжних.
В) У такому кількісному складі, в якому вони були ухвалені.

Г) Колегіально у складі трьох професійних суддів.
7. Стосовно службових осіб, які займають особливо відповідальне
становище відповідно ч. 1 ст. 9 Закону України „Про державну службу”,
та осіб, посади яких віднесено до 1 категорії посад державних
службовців, кримінальне провадження в суді першої інстанції
здійснюється:
А) Спеціально визначеним суддею, який розглядає такі провадження,
одноособово.
Б) Судом присяжних.
В) Колегіально судом у складі трьох професійних суддів, які мають стаж
роботи на посаді судді не менше 5 років.
Г) Колегіально судом у складі трьох професійних суддів.
8. Кримінальне провадження щодо обвинувачення судді у вчиненні
кримінального правопорушення здійснюється:
А) Тим судом, в якому обвинувачений обіймає або обіймав посаду судді.
Б) Тим судом, що найбільш територіально наближений до суду, в якому
обвинувачений обіймає або обіймав посаду судді, іншої адміністративнотериторіальної одиниці.
В) Судом, який визначений колегією суддів відповідного апеляційного суду.
Г) Судом, який визначений колегією суддів Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
9. До учасників кримінального провадження, які відносяться до сторони
обвинувачення належать:
А) Прокурор. суддя, орган досудового розслідування.
Б) Прокурор, слідчий, оперативні підрозділи.
В) Оперативні підрозділи, потерпілий. захисник.
Г) Прокурор, представник потерпілого, цивільний позивач.
10. До органів досудового розслідування відносяться слідчі підрозділи:
А) Органів внутрішніх справ, органів безпеки, прокуратури.
Б) Органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють
контроль за додержанням податкового законодавства, прокуратури.
В) Органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють
контроль за додержанням податкового законодавства, органів державного
бюро розслідувань.
Г) Органів безпеки, слідчого судді, прокуратури, органів внутрішніх справ.
11. Процесуальні строки, у межах яких приймаються процесуальні
рішення чи вчиняються процесуальні дії встановлюються:
А) Прокурором, слідчим суддею, судом.
Б) Тільки законом.
В) Законом або прокурором, слідчим суддею, судом відповідно до закону.
Г) Слідчим суддею, судом відповідно до закону.
12. Процесуальні строки обчислюються:
А) Днями, місяцями.
Б) Годинами, днями, місяцями.

В) Годинами, днями.
13. При обчисленні процесуальних строків годинами він закінчується:
А) В останню годину.
Б) В останню хвилину останньої години.
В) О двадцять четвертій годині останнього дня.
Г) В першу хвилину наступної за закінченням строку години.
14. При обчисленні процесуального строку днями та місяцями:
А) Не береться до уваги той день, від якого починається строк.
Б) Береться до уваги той день, від якого починається строк.
В) Береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком
строків тримання під вартою.
Г) Не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком
строків тримання під вартою та проведення стаціонарної психіатричної
експертизи.
15. При обчисленні процесуального строку із нього:
А) Виключаються вихідні, святкові дні і неробочий час.
Б) Включаються вихідні і святкові дні.
В) Включаються вихідні, святкові дні і неробочий час.
16. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є:
А) Наявність кримінального провадження.
Б) Наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її
мети.
В) Рішення суду.
Г) Рішення слідчого, прокурора або слідчого судді.
17. Проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час допускається
лише:
А) За згодою всіх учасників.
Б) З дозволу слідчого судді.
В) Коли затримка в їх проведенні може призвести до втрати слідів
кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного.
Г) Не допускається взагалі.
18. Участь понятих є обов’язковою без винятків при здійсненні:
А) Огляду трупа, в тому числі пов’язаного з ексгумацією.
Б) Обшуку особи.
В) Слідчого експерименту.
Г) Освідування особи.
19. Допит не може продовжуватися без перерви:
А) На обід.
Б) На прийом ліків за наявності лікарської довідки.
В) Понад дві години.
Г) Понад три години.
20. Допит не може продовжуватися в цілому:
А) Понад вісім годин на день.
Б) Понад тривалість робочого дня у відповідному органі розслідування.

В) Понад установлені законом розумні строки.
Г) Може продовжуватись на розсуд слідчого з обов’язковими перервами на
обід і сон.
21. Не розглядаються під час досудового розслідування і можуть бути
предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді згідно з
правилами статей 314-316 КПК України скарги на такі рішення, дії чи
бездіяльність слідчого або прокурора:
А) Рішення слідчого, прокурора про поновлення досудового розслідування –
потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним,
його захисником чи законним представником.
Б) Рішення слідчого про закриття кримінального провадження – заявником,
потерпілим, його представником чи законним представником.
В) Рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим – особою,
якій відмовлено у визнанні потерпілою.
Г) Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні
заходів безпеки – особами, до яких можуть бути застосовані заходи безпеки,
передбачені законом.
Д) Рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про
проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій –
особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником,
законним представником чи захисником.
22. Протягом якого строку з моменту прийняття рішення, вчинення дії
або бездіяльності можуть бути подані особою скарги на рішення, дії чи
бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою
статті 303 КПК України:
А) Протягом п’яти днів.
Б) Протягом дванадцяти днів.
В) Протягом трьох днів.
Г) Протягом десяти днів.
23. Що не є підставою для повернення скарги на рішення, дії чи
бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою
статті 303 КПК України, особі, яка її подала:
А) Скаргу подала особа, яка не має права подавати скаргу.
Б) Скарга не підлягає розгляду в цьому суді.
В) Не сплачено державного мита.
Г) Скарга подана після закінчення строку, передбаченого частиною першою
цієї статті, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього
строку або слідчий суддя за заявою особи не знайде підстав для його
поновлення.
24. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення,
дії чи бездіяльність під час досудового розслідування не може бути про:
А) Скасування рішення слідчого чи прокурора.
Б) Зобов’язання припинити дію.

В) Залишення скарги без руху та надання строку для усунення її недоліків.
Г) Зобов’язання вчинити певну дію.
25. Яка ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на
рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора може бути
оскаржена:
А) Про скасування рішення слідчого чи прокурора.
Б) Про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття
кримінального провадження.
В) Про зобов’язання припинити дію.
Г) Про зобов’язання вчинити певну дію.
26. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків при
наявності вказаних в законі підстав здійснюється в суді:
А) За участю сторін.
Б) За участю всіх учасників судового провадження.
В) За відсутністю учасників судового провадження без проведення судового
розгляду.
Г) За участю обвинуваченого та потерпілого.
27. Разом з обвинувальним актом до суду направляються матеріали
досудового розслідування:
А) У всіх кримінальних провадженнях.
Б) У кримінальних провадженнях, де підозрюваний не визнає своїй
винуватості у вчиненні діяння, в якому він підозрюється.
В) У кримінальних провадженнях про вчинення особою кримінального
проступку, де в обвинувальному акті прокурор заявляє клопотання про
судове провадження у спрощеному порядку.
Г) У кримінальних провадженнях, де в обвинувальному акті висловлюється
клопотання про затвердження угоди.
28. Судді і присяжні вирішують спільно:
А) Усі питання, пов’язані з судовим розглядом.
Б) Усі питання, пов’язані з судовим розглядом, крім питань обрання,
скасування або зміни запобіжних заходів в суді.
В) Усі питання, пов’язані з судовим розглядом, крім питань призначення
покарання.
Г) Лише питання визнання особи винною.
29. Під час підготовчого судового засідання заявити клопотання про
розгляд кримінального провадження стосовно нього судом присяжних
має право:
А) Обвинувачений у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді
довічного позбавлення волі.
Б) Обвинувачений у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
В) Обвинувачений у вчиненні особливо тяжкого злочину.
Г) Обвинувачений у вчиненні умисного тяжкого або особливо тяжкого
злочину.

30. Після призначення судового розгляду судом присяжних головуючий
дає секретарю судового засідання розпорядження про виклик присяжних
у кількості:
А) Трьох осіб.
Б) Чотирьох осіб.
В) П’яти осіб.
Г) Семи осіб.

6. Індивідуальні завдання
Теми курсових робіт
1. Завдання кримінального провадження.
2. Кримінально-процесуальні функції.
3. Загальна характеристика гарантій кримінального провадження.
4. Кримінальне процесуальне законодавство України та його дія.
5. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність як засада
кримінального провадження.
6. Недоторканність житла чи іншого володіння особи як засада
кримінального провадження.
7. Таємниця спілкування та невтручання у приватне життя як засади
кримінального провадження.
8. Презумпція невинуватості як засада кримінального провадження.
9. Забезпечення права на захист як засада кримінального провадження.
10. Гласність і відкритість судового розгляду як засада кримінального
провадження.
11. Слідчий суддя в досудовому провадженні.
12. Прокурор у кримінальному провадженні.
13. Органи досудового розслідування та їх компетенція у кримінальному
провадженні.
14. Підозрюваний у кримінальному провадженні.
15. Потерпілий як учасник кримінального провадження.
16. Захисник як учасник кримінального провадження.
17. Експерт і спеціаліст у кримінальному провадженні.
18. Поняття та елементи кримінально-процесуального доказування.
19. Предмет та межі доказування у кримінальному провадженні.
20. Докази у кримінальному провадженні.
21. Цивільний позов у кримінальному провадженні.
22. Поняття, значення, види і правила обчислення процесуальних строків.
23. Поняття, значення та види процесуальних витрат.
24. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід як захід
забезпечення кримінального провадження.
25. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом як захід
забезпечення кримінального провадження.

26. Тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна
як заходи забезпечення кримінального провадження.
27. Арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження.
28. Особисте зобов’язання та особиста порука у кримінальному
провадженні.
29. Домашній арешт як запобіжний захід у кримінальному провадженні.
30. Тримання під вартою як запобіжний захід у кримінальному
провадженні.
31. Затримання особи як захід забезпечення кримінального провадження.
32. Особливості застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх.
33. Особливості розслідування кримінальних проступків.
34. Початок та місце провадження досудового розслідування.
35. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів у кримінальному
провадженні.
36. Здійснення прокурорського нагляду, відомчого і судового контролю за
законністю в діяльності органів розслідування.
37. Допит як слідча (розшукова) дія у кримінальному провадженні.
38. Пред’явлення для впізнання як слідча (розшукова) дія у кримінальному
провадженні.
39. Обшук як слідча (розшукова) дія у кримінальному провадженні.
40. Огляд як слідча (розшукова) дія у кримінальному провадженні.
41. Слідчий експеримент як слідча (розшукова) дія у кримінальному
провадженні.
42. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні.
43. Повідомлення про підозру у кримінальному провадженні.
44. Зупинення досудового розслідування.
45. Закриття кримінального провадження.
46. Звільнення особи від кримінальної відповідальності у кримінальному
провадженні.
47. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні
48. Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи
виховного характеру як форми закінчення досудового розслідування.
49. Оскарження рішень, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час
досудового розслідування.
50. Підготовче судове провадження.
51. Судовий розгляд як стадія кримінального провадження.
52. Вирок у кримінальному провадженні.
53. Провадження в суді апеляційної інстанції.
54. Провадження в суді касаційної інстанції.
55. Провадження у Верховному Суді України.
56. Кримінальне провадження на підставі угод.
57. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.
58. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх.
59. Міжнародне співробітництво у кримінальному судочинстві.
60. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).

7. Методи навчання та контролю
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських та
практичних занять і має на меті перевірку рівня знань здобувачів вищої
освіти. Форми проведення поточного контролю – усне опитування
(індивідуальне та фронтальне), вирішення практичних завдань, тестовий
контроль, понятійні диктанти.
Підсумковий контроль проводиться у формі заліку в 5 семестрі і усного
екзамену в 6 семестрі.
8. Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю
1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу.
2. Кримінальне процесуальне право і його місце в системі інших галузей
права.
3. Історичні форми кримінального процесу.
4. Поняття стадії кримінального процесу.
5. Система стадій кримінального процесу, їх загальна характеристика,
завдання та особливості.
6. Кримінально-процесуальні функції, їх види і значення.
7. Поняття, структура і особливості кримінально-процесуальних
правовідносин.
8. Кримінально-процесуальна форма.
9. Поняття та значення засад кримінального провадження.
10. Система засад кримінального судочинства і правові гарантії їх
реалізації.
11. Рівність перед законом і судом.
12. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність.
13. Недоторканність житла чи іншого володіння особи.
14. Таємниця спілкування, невтручання у приватне життя.
15. Презумпція невинуватості.
16. Забезпечення права на захист.
17. Змагальність сторін.
18. Диспозитивність як засада кримінального провадження.
19. Гласність і відкритість судового розгляду.
20. Поняття суб’єктів кримінального процесу, їх місце і роль у
кримінальному судочинстві.
21. Суд, суддя в кримінальному процесі.
22. Функції та повноваження суду (судді).
23. Слідчий суддя в досудовому провадженні.
24. Прокурор у кримінальному процесі та його процесуальне становище у
різних стадіях кримінального процесу.
25. Органи досудового розслідування та їх компетенція.
26. Процесуальне становище слідчого органу досудового розслідування в
кримінальному процесі.
27. Підозрюваний та обвинувачений, їх права та обов’язки.

28. Потерпілий як учасник кримінального процесу.
29. Захисник і його процесуальне становище.
30. Представники та законні представники потерпілого, їх права та
обов’язки.
31. Експерт і спеціаліст у кримінальному провадженні, відмінність в
їхньому процесуальному становищі.
32. Свідок, його права та обов’язки. Особи, які не можуть бути допитані
як свідки.
33. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному
провадженні.
34. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів.
35. Особисте зобов’язання.
36. Особиста порука.
37. Домашній арешт.
38. Застава, визначення її розміру та порядок внесення.
39. Застосування електронних засобів контролю.
40. Тримання під вартою як запобіжний захід. Підстави та процесуальний
порядок тримання особи під вартою.
41. Затримання з метою приводу.
42. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Строки затримання.
43. Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх.
44. Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного
заходу.
45. Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування.
46. Етапи досудового розслідування.
47. Дізнання і досудове слідство, як форми досудового розслідування.
48. Поняття і значення загальних положень досудового розслідування.
49. Підслідність та її види.
50. Початок та місце провадження досудового розслідування.
51. Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження.
52. Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій.
53. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих
(розшукових) дій.
54. Допит та його процесуальне оформлення.
55. Пред’явлення для впізнання та його види.
56. Процесуальний порядок пред’явлення для впізнання.
57. Обшук та його види. Підстави і процесуальний порядок проведення
обшуку.
58. Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення окремих видів
огляду.
59. Ексгумація трупа, підстави і процесуальний порядок її проведення.
60. Слідчий експеримент.
61. Освідування і його види. Порядок проведення і оформлення окремих
видів освідування.
62. Експертиза та підстави її проведення.

63. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави проведення.
64. Види негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і результатів
негласних слідчих (розшукових) дій.
65. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у
доказуванні та в інших цілях.
66. Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру.
67. Порядок повідомлення про підозру.
68. Зміна повідомлення про підозру.
69. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.
70. Поняття, підстави і умови та процесуальний порядок зупинення
досудового розслідування.
71. Форми закінчення досудового розслідування.
72. Закриття кримінального провадження: підстави та процесуальний
порядок.
73. Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної
відповідальності.
74. Обвинувальний акт та його значення. Структура та зміст
обвинувального акту.
75. Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи
виховного характеру та його зміст.
76. Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі.
77. Види підсудності. Підстави та порядок передачі справ з одного суду до
іншого.
78. Поняття, сутність, завдання та строки підготовчого судового
провадження.
79. Сутність і значення стадії судового розгляду.
80. Загальні положення судового розгляду.
81. Межі судового розгляду.
82. Етапи судового розгляду, їх зміст.
83. Поняття і значення вироку. Види вироків та їх зміст.
84. Види перегляду судових рішень у кримінальному процесі.
85. Правова природа, сутність і завдання перевірки судових рішень в
апеляційному порядку.
86. Право на апеляційне оскарження. Судові рішення, які можуть бути
оскаржені в апеляційному порядку.
87. Порядок і строки апеляційного оскарження.
88. Суть і завдання касаційного провадження.
89. Право на касаційне оскарження. Рішення, які можуть бути оскаржені в
касаційному порядку.
90. Порядок і строки касаційного оскарження.
91. Підстави
для
здійснення
кримінального
провадження
за
нововиявленими обставинами.
92. Строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.
93. Види судових рішень за наслідками кримінального провадження за
нововиявленими обставинами.

94. Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень.
95. Порядок та строки звернення судового рішення до виконання.
96. Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному
судочинстві.
97. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).
98. Екстрадиційний арешт.
99. Види особливих проваджень у кримінальному процесі.
100. Кримінальне провадження на підставі угод.
101. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.
102. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.
103. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.
9. Рейтингова система оцінювання результатів навчання
I семестр
Аудиторна робота (поточне накопичення балів)
Підсумковий
Підсумкова
контроль
кількість
балів
Мах 60 %
(залік)
Т1
Т2
Т3
Т4 Т5
Т6
Т7
Т8
40 %
100 %
5

5

5

5

5

5

5

5

II семестр
Аудиторна робота (поточне накопичення балів)
Мах 60 %
Т9

Т10 Т11

5

5

5

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

5

5

5

5

5

Підсумковий
Підсумкова
контроль
кількість
балів
(екзамен)
40 %
100 %

Оцінка в
балах
90 – 100
85-89
75-84
66-74

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за національною
Оцінка за шкалою ECTS
шкалою
Оцінка
Пояснення
відмінно
добре
задовільно

60-65
35-59
1-34

А
В
С
D
Е

незадовільно

FX
F

відмінне виконання
вище середнього рівня
загалом хороша робота
непогано
виконання відповідає
мінімальним критеріям
необхідне перескладання
необхідне повторне
вивчення курсу

10. Рекомендована література
Основна
1.
Кримінальний процесуальний кодекс України.-С.ТОВ «ВВП
Нотіс»., 2016 – 324с.
2.
Кримінальний процес: підручник ⁄ За заг. ред. В.В.Коваленка,
Л.Д.Удалової, Д.П.Письменного. – К. : «Центр учбової літератури»,
2013.−544с.
3.
Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним
процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В.В.,
Савицький Д.О., Конюшенко Я.Ю. та ін. – К.: НАВС, 2012. – 280 с.
4.
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Степанов О.С., Климчук М.П. та ін. – К.: НАВС, 2012. – 200 с.
5.
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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 28.06.96 р. (із змінами та доповненнями)
// Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.96 р., № 30, ст.141.
5.
Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р.:
чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 11 березня 2011 р.: Офіц.
текст. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 248 с.
6.
Кримінальний кодекс України: Чинне зак-во зі змінами та допов.
на 23 липня 2015 року(ОФІЦ. ТЕКСТ). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2015. – 212с.
– (Кодекси України)
7.
Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних
справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. – К.:
ПАЛИВОДА А.В., 2011. − 456 с.
8.
Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05
липня 2012 року // Урядовий кур’єр. – 05.09.2012. – № 159.
9.
Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02 червня
2011 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.
10.
Про амністію: Закон України від 12.12.2008 р. // Відомості
Верховної Ради України. – 2009. – № 15. – Ст. 189
11.
Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України:
Закон України від 7 березня 2002 року // Відомості Верховної Ради України.
– 2002. – №32. – Ст. 225.
12.
Про державний захист працівників суду і правоохоронних
органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. – 1994. – 2
березня.
13.
Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос
України. – 1994. – 2 березня.
14.
Про звернення громадян: Закон України від 02 жовтня 1996 р. //
Відомості Верховної Ради України. – 1996. № 47. – Ст.256.
15.
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