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Анотація 

Метою вивчення курсу є формування знань про правове регулювання порядку здійснення 

досудового розслідування, правосуддя у кримінальних провадженнях та основних умінь по 

застосуванню кримінального процесуального законодавства. 
В результаті вивчення курсу студент повинен знати: 
• теоретичні основи кримінального процесуального права; 
• зміст норм кримінального процесуального права, які регулюють діяльність, пов’язану із 

здійсненням кримінального провадження; 
• практику застосування кримінального та кримінального процесуального законодавства та 

пов’язані з цим проблеми; 
• основні проблеми кримінальної процесуальної доктрини і практики; 
• основні наукові тенденції та вдосконалення кримінального процесуального законодавства. 
Студент після опанування курсу повинен вміти: 
• чітко формулювати та пояснювати поняття, що містяться в положеннях кримінального 

процесуального законодавства; 
• орієнтуватись в законодавчій базі кримінального провадження; 
• глибоко аналізувати норми кримінального процесуального права; 
• розмежовувати стадії кримінального провадження та знати їхні особливості; 
• розв’язувати практичні ситуації, пов’язані із застосуванням кримінальних процесуальних 

норм. 
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Змістовий модуль 1. 

Поняття, суть, завдання кримінального процесу України. Кримінальний 
процесуальний закон та засади кримінального провадження 

 
Тема 1. Поняття, суть та завдання кримінального процесу. Предмет та система 
курсу 
Поняття кримінального процесу, його історичні форми та види. Правосуддя і 
кримінальний процес. Кримінальна процесуальна діяльність і кримінальні процесуальні 
відносини. Система кримінального процесу. Стадії кримінального процесу. 
Завдання кримінального процесу. 
Основні кримінальні процесуальні поняття. Кримінальні процесуальні функції. 
Кримінальна процесуальна форма. Кримінальні процесуальні гарантії правосуддя та 
прав, свобод і законних інтересів особи. Кримінальні процесуальні акти. Їх види і 
значення. 
Кримінальна процесуальна доктрина (наука), її предмет, система і методи. Кримінальна 
процесуальна наука і суміжні галузі знань. Кримінальний процес як навчальна 
дисципліна. 
 
Тема 2. Кримінальний процесуальний закон та кримінальне процесуальне 
право України 
Кримінальний процесуальний закон. Виникнення та основні етапи розвитку 
кримінального процесуального законодавства України. Чинне кримінальне процесуальне 
законодавство України. 



 
 
Кримінальне процесуальне право України. Його джерела, структура. Система 
кримінального процесуального права України. 
Кримінальні процесуальні норми. Їх види і структура. Механізм кримінального 
процесуального регулювання. Переконання, примус і відповідальність в механізмі 
кримінального процесуального регулювання. 
Реалізація (застосування) норм кримінального процесуального права. 
Застосування засад кримінального провадження. Аналогія та преюдиції. 
Дія КПК України в просторі, часі та за колом осіб. 
 
Тема 3. Засади кримінального провадження 
Поняття та значення засад кримінального провадження. Засади кримінального 
провадження та засади устрою (організації) органів кримінальної юстиції. Класифікація 
засад кримінального провадження. Засади кримінального провадження і загальні 
положення стадії кримінального провадження. 
Система і загальна характеристика засад кримінального провадження. 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. Забезпечення доведеності 
вини. 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. Обов’язковість 
судових рішень. Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у 
доведенні перед судом їх переконливості. Безпосередність дослідження показань, речей і 
документів. Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи 
бездіяльності. Публічність. Диспозитивність. Гласність і відкритість судового 
провадження та його повне фіксування технічними засобами. Розумні строки. Мова, якою 
здійснюється кримінальне провадження. 
 

Змістовий модуль 2. 
Учасники кримінального провадження.  

Докази і доказування у кримінальному провадженні 
 
Тема 4. Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження. 
Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві  
Поняття суб’єктів кримінального провадження та їх класифікація. 
Здійснення правосуддя судом. Склад суду. 
Підсудність та її види. 
Автоматизована система документообігу в судах. 
Сторона обвинувачення. Прокурор та його процесуальний статус. Призначення та заміна 
прокурора. Органи досудового розслідування злочинів і кримінальних проступків. 
Керівник органу досудового розслідування та його процесуальний статус. Слідчий органу 
досудового розслідування та його процесуальний статус. Оперативні підрозділи та 
співробітники оперативних підрозділів. Їх процесуальний статус. 
Сторона захисту. Підозрюваний та його процесуальний статус. Обвинувачений 
(підсудний) та його процесуальний статус. Виправданий, засуджений та їх процесуальний 
статус. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого, його процесуальний 
статус. Захисник. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні. 
Процесуальний статус захисника. Залучення захисника. Обов’язкова участь захисника. 
Відмова від захисника, його заміна. 
Потерпілий, його залучення до провадження. Процесуальний статус потерпілого. 
Представник, законний представник потерпілого, його процесуальний статус. 
Інші учасники кримінального провадження. 



 
 
Заявник. 
Цивільний позивач та його процесуальний статус. Законний представник, представник 
цивільного позивача, його процесуальний статус. 
Цивільний відповідач та його процесуальний статус. Представник цивільного відповідача 
та його процесуальний статус. 
Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. 
Свідок. Особи, які не можуть бути допитані як свідки. Процесуальний статус та 
відповідальність свідка. 
Перекладач, його процесуальний статус та відповідальність. 
Експерт, його процесуальний статус та відповідальність. 
Спеціаліст, його процесуальний статус та відповідальність. 
Секретар судового засідання, його повноваження. 
Судовий розпорядник, його повноваження. 
Відводи. 
Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному 
провадженні. Недопустимість повторної участі судді в кримінальному провадженні. 
Наслідки відводу слідчого судді, судді. 
Підстави для відводу прокурора, слідчого. 
Підстави для відводу захисника, представника. Підстави для відводу спеціаліста, 
перекладача, експерта, секретаря судового засідання. Наслідки відводу слідчого, 
прокурора, захисника, представника, експерта, спеціаліста, перекладача. Заява про відвід 
та порядок вирішення питання про відвід. 
Загальна характеристика заходів безпеки до осіб, які беруть участь у кримінальному 
судочинстві. Особи, до яких застосовуються заходи безпеки. Види заходів безпеки. 
Процесуальні способи нерозголошення відомостей про особу, взяту під захист. 
 
Тема 5. Докази і доказування 
Гносеологія (теорія пізнання) – методологічна основа доказів і доказування. Поняття, 
характер і зміст істини в кримінальному судочинстві. Встановлення істини – мета 
доказування. Критерій істини – практика.  
Доказове право: поняття, джерела. 
Поняття та види доказів. Належність і допустимість/недопустимість доказів. Визнання 
доказів недопустимими. Преюдиція щодо допустимості доказів. Класифікація доказів: 
первинні та похідні, особисті та речові, прямі та непрямі, обвинувальні та виправдувальні. 
Предмет доказування та його види. Предмет обвинувачення та склад злочину. Межі 
доказування. 
Поняття доказування та його структура. Версії та їх роль в процесі доказування. Збирання 
доказів. Перевірка доказів. Оцінка доказів. 
Обов’язок доказування. 
Показання як вид доказів. Суб’єкти показань. Предмет показань підозрюваного, 
обвинуваченого (підсудного), свідка, потерпілого, експерта. Процесуальний порядок 
отримання показань. З’ясування достовірності показань свідка. Показання з чужих слів та 
умови визнання їх судовими доказами. 
Поняття та види речових доказів. 
Поняття та види документів. Документ як речовий доказ. Процесуальний порядок 
надання документів. Зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про 
них. 
Поняття висновку експерта. Залучення експерта особою та доручення про проведення 
експертизи слідчим суддею чи судом. Форма та зміст висновку експерта. 

 



 
 

Змістовий модуль 3. 
Загальні умови кримінального провадження.  

Заходи забезпечення кримінального провадження 
  
Тема 6. Фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення. 
Повідомлення 
Форми фіксування кримінального провадження та їх загальна характеристика. Протокол 
ходу і результатів проведення процесуальних дій, додатки до протоколу. Застосування 
технічних засобів фіксування кримінального провадження. Журнал судового засідання. 
Реєстр матеріалів досудового розслідування. 
Поняття та значення процесуальних рішень. Процесуальні рішення органів досудового 
розслідування, прокурора. Процесуальні рішення слідчого судді, суду. 
Поняття та зміст повідомлень у кримінальному провадженні. 
 
Тема 7. Процесуальні строки. Процесуальні витрати 
Поняття і значення процесуальних строків. Встановлення та обчислення процесуальних 
строків. Додержання і поновлення процесуальних строків.  
Поняття та види процесуальних витрат. Визначення розміру процесуальних витрат. 
Розподіл та рішення щодо процесуальних витрат. 
 
Тема 8. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні. 
Цивільний позов 
Поняття, значення та способи (шляхи) відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому. 
Цивільний позов у кримінальному провадженні і його вирішення.  
Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 
бездіяльністю. 
 
Тема 9. Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх 
застосування 
Поняття, значення та види заходів забезпечення кримінального провадження. Загальні 
правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. 
Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик: суть, порядок здійснення виклику в 
кримінальному провадженні, підтвердження отримання особою повістки про виклик або 
ознайомлення з її змістом іншим шляхом, зміст повістки про виклик, поважні причини 
неприбуття особи на виклик, наслідки неприбуття на виклик. Привід: підстави та порядок 
його здійснення. Підстави та порядок накладення грошового стягнення, скасування 
ухвали про накладення грошового стягнення. Підстави, наслідки та порядок тимчасового 
обмеження у користуванні спеціальним правом. Підстави та порядок відсторонення від 
посади. Підстави і порядок тимчасового доступу до речей та документів; речі і документи, 
до яких заборонено доступ та які містять охоронювану законом таємницю. Підстави, 
порядок та припинення тимчасового вилучення майна. Підстави та порядок арешту 
майна, скасування арешту майна. 
 
Тема 10. Запобіжні заходи. Затримання особи  
Поняття, значення та види запобіжних заходів. Мета, підстави і обставини, що 
враховуються при обранні запобіжних заходів. 
Особисте зобов’язання. Особиста порука. Застава. Домашній арешт. Тримання під вартою. 
Порядок звернення слідчого, прокурора до слідчого судді, суду про застосування 
запобіжних заходів. Відкликання, зміна або доповнення клопотання про застосування 
запобіжного заходу. Затримання з метою приводу для розгляду клопотання про 
застосування запобіжного заходу. Порядок розгляду клопотання про застосування 
запобіжних заходів та підстави їх застосування. Обов’язки, які можуть бути покладені на 
підозрюваного, обвинуваченого при обранні запобіжного заходу, не пов’язаного з 



 
 
триманням під вартою. Застосування електронних засобів контролю. Строк дії ухвали про 
тримання під вартою та продовження строку тримання під вартою. Зміна запобіжного 
заходу. Порядок звільнення з-під варти. Припинення запобіжних заходів. Загальні 
обов’язки слідчого судді щодо захисту прав особи, яка тримається під вартою чи 
незаконно позбавленої свободи.  
Поняття та види затримання без ухвали слідчого судді, суду. Поняття, підстави та 
порядок законного затримання («кожним»). Поняття, підстави та порядок затримання 
уповноваженою службовою особою. Момент та строки затримання без ухвали слідчого 
судді, суду. Повноваження особи, відповідальної за перебування затриманих. 
Повідомлення близьких родичів, членів сім’ї та інших осіб про затримання особи. 
 

Змістовий модуль 4. 
Досудове розслідування 

 
Тема 11. Загальні умови досудового розслідування  
Поняття, значення і завдання досудового розслідування. Форми досудового 
розслідування. Суб’єкти досудового розслідування. Початок досудового розслідування. 
Підслідність. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування. Місце 
проведення досудового розслідування. Взаємодія органів розслідування. Строки 
досудового розслідування. Розгляд клопотань під час досудового розслідування. 
Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення. 
Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.    
 
Тема 12. Слідчі (розшукові) дії  
Поняття, значення та види слідчих (розшукових) дій. Співвідношення слідчих і 
розшукових дій. Співвідношення слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій. 
Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. 
Допит. Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні. 
Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи. Участь законного 
представника, педагога, психолога або лікаря у слідчих (розшукових) діях за участю 
малолітньої або неповнолітньої особи.  
Пред’явлення для впізнання особи, речей, трупа. Протокол пред’явлення для впізнання. 
Проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час досудового 
розслідування. 
Проникнення до житла чи іншого володіння особи. Обшук, умови та порядок проведення 
обшуку житла чи іншого володіння особи. Огляд місцевості, приміщення, речей та 
документів. Огляд трупа. Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією.  
Слідчий екмперимент. Освідування особи. 
Підстави проведення експертизи. Обов’язкове проведення експертизи. Порядок 
залучення експерта стороною обвинувачення та стороною захисту. Отримання зразків 
для експертизи. 
  
Тема 13. Негласні слідчі (розшукові) дії  
Поняття, особливості та види негласних слідчих (розшукових) дій. Негласні слідчі і 
негласні розшукові дії. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії, суб’єкти, 
уповноважені на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; використання 
конфіденційного співробітництва. Порядок отримання дозволу на проведення негласної 
слідчої (розшукової) дії. Фіксування ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) 
дій. Повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії. Заходи 
щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій. Заходи щодо захисту інформації, яка не використовується у 
кримінальному провадженні. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) 



 
 
дій у доказуванні та в інших цілях або передання інформації. Засоби, що 
використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.  
Засада невтручання у приватне спілкування. Втручання у приватне спілкування у ході 
кримінального провадження як виняток з цієї засади (Загальні положення про втручання 
у приватне спілкування; види втручання у приватне спілкування: аудіо-, відеоконтроль 
особи; накладення арешту на кореспонденцію та її огляд і виїмка; зняття інформації з 
транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних систем. Фіксація 
та збереження інформації, знятої з транспортних телекомунікаційних мереж і 
електронних інформаційних систем. Дослідження інформації, отриманої при 
застосуванні технічних засобів. Збереження інформації, отриманої внаслідок втручання у 
приватне спілкування).  
Інші види негласних слідчих (розшукових) дій: обстеження публічно недоступних місць, 
житла чи іншого володіння особи; установлення місцезнаходження радіоелектронного 
засобу;  спостереження за особою, річчю або місцем; моніторинг банківських рахунків, 
аудіо-, відеоконтроль місця; контроль за вчиненням злочину та його види; виконання 
спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи 
злочинної організації; негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного  
дослідження. 
 
Тема 14. Повідомлення про підозру 
Поняття, ознаки, значення та випадки повідомлення про підозру. Зміст, вручення та 
зміна повідомлення про підозру.     
 
Тема 15. Зупинення досудового розслідування. Продовження строку 
досудового розслідування 
Підстави та порядок зупинення досудового розслідування. Розшук підозрюваного. 
Відновлення досудового розслідування. 
Загальні положення продовження строку досудового розслідування. Порядок 
продовження строку досудового розслідування. Задоволення та відмова у задоволенні 
клопотання про продовження строку досудового розслідування. 
 
Тема 16. Закінчення досудового розслідування 
Поняття та форми закінчення досудового розслідування.  
Підстави та порядок закриття кримінального провадження з реабілітуючих 
(виправдувальних), нереабілітуючих (обвинувальних) та нейтральних (процесуальних) 
підстав. 
Підстави та порядок звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від 
кримінальної відповідальності. Форма та зміст клопотання прокурора про звільнення від 
кримінальної відповідальності. Розгляд питання про звільнення від кримінальної 
відповідальності судом, закриття кримінального провадження зі звільненням особи від 
кримінальної відповідальності. Відновлення провадження при відмові від 
поручительства.   
Відкриття матеріалів досудового розслідування іншій стороні. Підстави та порядок 
складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів 
медичного або виховного характеру. Форма та зміст обвинувального акта, клопотання про 
застосування примусових заходів виховного та медичного характеру і реєстр матеріалів 
досудового розслідування. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про 
застосування примусових заходів виховного, медичного характеру і надання стороні 
захисту його копії та копії реєстру матеріалів досудового розслідування. 
 
Тема 17. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних 
правопорушень. Особливості досудового розслідування кримінальних 
проступків (дізнання). Особливий режим досудового розслідування в умовах 



 
 
воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної 
операції 
Загальні положення спеціального досудового розслідування.  
Клопотання слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування. 
Розгляд клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування. Вирішення 
питання про здійснення спеціального досудового розслідування. 
Порядок вручення процесуальних документів підозрюваному при здійсненні 
спеціального досудового розслідування.  
Характеристика особливостей досудового розслідування кримінальних проступків 
(дізнання). Клопотання прокурора про розгляд обвинувального акта у спрощеному 
провадженні.  
Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або 
у районі проведення антитерористичної операції. 
 
Тема 18. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 
розслідування 
Поняття та значення оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 
розслідування.  
Предмет, суб’єкти та строки оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового 
розслідування, прокурора. Правові наслідки подання скарги, її розгляд та рішення 
слідчого судді за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, 
прокурора під час досудового розслідування.  
Оскарження недотримання розумних строків. 
Предмет та порядок оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування.  
Предмет, порядок оскарження та вирішення скарг слідчого на рішення, дії чи 
бездіяльність прокурора. 
 

Змістовий модуль 5. 
Судовий розгляд кримінальної справи 

 
Тема 19. Підготовче провадження 
Поняття та значення стадії підготовчого провадження. Строки і порядок проведення 
підготовчого судового засідання. Рішення, які має право прийняти суд в підготовчому 
судовому засіданні. Вирішення питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду. 
Закінчення підготовчого провадження і призначення судового розгляду. Матеріали 
кримінального провадження (кримінальна справа) та право учасників судового 
провадження на ознайомлення з ними. 
 
Тема 20. Судовий розгляд: загальні положення судового розгляду; межі 
судового розгляду 
Поняття, завдання і значення судового розгляду.  
Строки і загальний порядок судового розгляду. Незмінність складу суду. Запасний суддя. 
Головуючий у судовому засіданні. Безперервність судового розгляду. 
Наслідки неприбуття учасників судового розгляду. 
Права, обов’язки присутніх в залі судового засідання. Заходи до порушників порядку 
судового засідання. 
Обрання, скасування, зміна запобіжного заходу в суді. Проведення експертизи за ухвалою 
суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення 
слідчих (розшукових) дій під час судового провадження. 
Об’єднання і виділення матеріалів кримінального провадження. Зупинення судового 
провадження. 
Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження. 



 
 
Визначення меж судового розгляду. Зміна обвинувачення в суді. Висунення додаткового 
обвинувачення, початок провадження щодо юридичної особи під час судового розгляду. 
Відмова від підтримання державного обвинувачення. Погодження зміни обвинувачення, 
висунення нового обвинувачення, відмови від підтримання державного обвинувачення та 
початку провадження щодо юридичної особи під час судового розгляду. 
 
Тема 21. Судовий розгляд: процедура судового розгляду 
Відкриття судового засідання та процесуальні дії, що здійснюються до початку судового 
розгляду. 
Початок судового розгляду. Роз’яснення обвинуваченому суті обвинувачення. Визначення 
обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження. Розгляд судом 
клопотань учасників  судового  провадження. 
Допит обвинуваченого, свідка, потерпілого. Особливості допиту малолітнього або 
неповнолітнього свідка чи потерпілого. Допит експерта в суді. 
Пред’явлення для впізнання. Дослідження речових доказів, документів, звуко- і 
відеозаписів. Консультації і роз’яснення спеціаліста. Огляд на місці. 
Дії суду при встановленні в судовому засіданні неосудності обвинуваченого. 
Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами. 
Судові дебати. Останнє слово обвинуваченого. Вихід суду для ухвалення вироку. 
Таємниця наради суддів. Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку. 
 
Тема 22. Судовий розгляд: судові рішення 
Види судових рішень. Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового рішення. 
Порядок ухвалення судових рішень, їх форма.  
Зміст ухвали. 
Види вироків. Зміст вироку. 
Ухвалення судового рішення і окрема думка судді. Проголошення судового рішення. 
Звільнення обвинуваченого з-під варти. Заходи піклування про неповнолітніх, 
непрацездатних і збереження майна обвинуваченого. Виправлення описок і очевидних 
арифметичних помилок у судовому рішенні. Роз’яснення судового рішення. 
 
Тема 23. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції 
Спрощене провадження щодо кримінальних проступків. 
Провадження в суді присяжних: порядок провадження в суді присяжних; роз’яснення 
права на суд присяжних; права і обов’язки присяжного; виклик, відбір, приведення до 
присяги присяжних, усунення присяжного; недопустимість незаконного впливу на 
присяжного; порядок наради і голосування в суді присяжних. 
 

Змістовий модуль № 6. 
Перегляд судового рішення 

 
Тема 24. Провадження в суді апеляційної інстанції 
Поняття, сутність (основні риси, мета, завдання) та значення провадження в суді 
апеляційної інстанції. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному 
порядку (предмет апеляційного оскарження); особливості апеляційного оскарження 
окремих судових рішень. Право на апеляційне оскарження (суб’єкти права на апеляційне 
оскарження та межі оскарження). 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. 



 
 
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 та особливості нового розгляду судом першої інстанції. Закриття 
кримінального провадження судом апеляційної інстанції.  
Види та зміст судових рішень суду апеляційної інстанції. 
Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого. 
Порядок перевірки ухвал слідчого судді. 
Повернення матеріалів кримінального провадження. 
 
Тема 25. Провадження в суді касаційної інстанції 
Суть, поняття, значення та завдання провадження в суді касаційної інстанції.  
Предмет, суб’єкти та межі касаційного оскарження. Види касаційного провадження. 
Порядок і строки касаційного оскарження. Вимоги до касаційної скарги.  
Рух касаційної скарги в касаційному суді: відкриття касаційного провадження, залишення 
касаційної скарги без руху або її повернення, підготовка касаційного розгляду, 
заперечення на касаційну скаргу, відмова від касаційної скарги, зміна і доповнення 
касаційної скарги під час касаційного провадження, касаційний розгляд. Межі перегляду 
судом касаційної інстанції.  
Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги: 
підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції, новий 
розгляд справи після скасування судового рішення судом касаційної інстанції, закриття 
кримінального провадження судом касаційної інстанції. Недопустимість погіршення 
правового становища виправданого та засудженого. Судові рішення суду касаційної 
інстанції, зміст ухвали суду касаційної інстанції.  
Повернення матеріалів кримінального провадження. 
 
Тема 26. Провадження у Верховному Суді України 
Суть і завдання провадження у Верховному Суді України. Підстави для перегляду судових 
рішень Верховним Судом України та суб’єкти права на звернення про перегляд судових 
рішень Верховним Судом України. Строк і порядок подання заяви про перегляд судового 
рішення Верховним Судом України. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення. 
Перевірка відповідності заяви вимогам КПК. Допуск справи до провадження. Підготовка 
до перегляду судового рішення у Верховному Суді України. Порядок розгляду справи 
Верховним Судом України. Повноваження Верховного Суду України за наслідками 
розгляду справи: постанова Верховного Суду України про задоволення заяви, постанова 
Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви. Повідомлення про ухвалення 
рішення та його виготовлення. Обов’язковість судових рішень Верховного Суду України. 
 
Тема 27. Провадження за нововиявленими обставинами 
Суть, поняття і завдання провадження за нововиявленими обставинами. Підстави для 
здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами. Право, строк і 
порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. 
Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. 
Відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами. Відмова від 
заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами та її наслідки. 



 
 
Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами та 
рішення за наслідками такого розгляду. 
 

Змістовий модуль 7. 
Особливі порядки кримінального провадження. Відновлення втрачених 

матеріалів кримінального провадження. Виконання судових рішень. 
Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження та 

кримінальне провадження зарубіжних країн 
 
Тема 28. Кримінальне провадження на підставі угод 
Поняття, суть, завданя та значення провадження на підставі угод. Види. Ініціювання та 
укладення угод. Зміст угод (про примирення і про визнання винуватості) та наслідки їх 
укладення і затвердження. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди. 
Вирок на підставі угоди та наслідки невиконання угоди. 
 
Тема 29. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення 
Поняття, значення і предмет кримінального провадження у формі приватного 
обвинувачення. Початок і порядок кримінального провадження у формі приватного 
обвинувачення. 
 
Тема 30. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб 
Поняття і суть провадження щодо окремої категорії осіб. Особи, щодо яких здійснюється 
особливий порядок кримінального провадження. Повідомлення про підозру і особливості 
порядку притягнення до кримінальної відповідальності, затримання, обрання 
запобіжного заходу щодо окремої категорії осіб. 
 
Тема 31. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх 
Загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх. Особливості 
предмета доказувння у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Особливості 
досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. 
Особливості судового провадження щодо неповнолітніх. 
Особливості досудового розслідування і судового провадження щодо застосування 
примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх які не досягли віку 
кримінальної відповідальності. 
 
Тема 32. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 
медичного характеру 
Поняття, підстави і умови кримінального провадження щодо застосування примусових 
заходів медичного характеру. Предмет доказування у кримінальному провадженні щодо 
застосування примусових заходів медичного характеру. Порядок досудового 
розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів 
медичного характеру. Порядок судового розгляду у кримінальному провадженні щодо 
застосування примусових заходів медичного характеру та рішення, що можуть бути 
прийняті за його результатами.  
 
Тема 33. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять 
державну таємницю 
Підстави та особливості порядку кримінального провадження, яке містить відомості, що 
становлять державну таємницю. Особливості провадження експертизи у кримінальному 
провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю. 
 



 
 
Тема 34. Особливості кримінального провадження при розслідуванні 
кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичних 
представництв, консульських установ, суден України 
Службові особи, уповноважені на вчинення процесуальних дій на території 
дипломатичних представництв, консульських установ, суден України, види та порядок 
здійснення таких дій. Особливості затримання у кримінальному провадженні на території 
дипломатичних представництв, консульських установ, суднах України. Місця проведення 
досудового розслідування кримінальних правопорушень на території дипломатичних 
представництв, консульських установ, суден України. 
 
Тема 35. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження 
Умови відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Суб’єкти 
звернення до суду із заявою про відновлення втрачених матеріалів кримінального 
провадження та підсудність таких заяв. Зміст та рух заяви про відновлення втрачених 
матеріалів кримінального провадження. Судовий розгляд та судове рішення за 
результатами розгляду заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального 
провадження.  
 
Тема 36. Виконання судових рішень 
Суть, завдання та значення стадії виконання судових рішень. Набрання судовим 
рішенням законної сили та його наслідки. Звернення судового рішення до виконання. 
Питання, які вирішуються судом під час та після виконання вироків. Порядок вирішення 
судом питань, пов’язаних із виконанням вироку.  
 
Тема 37. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження 
Поняття, суть і значення міжнародного співробітництва під час кримінального 
провадження. Засади та види міжнародного співробітництва під час кримінального 
провадження. Законодавство, що регулює міжнародне співробітництво під час 
кримінального провадження, його обсяг та зміст. 
Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. Запит (доручення), 
його форма та зміст, розгляд та наслідки виконання. Порядок виконання запиту 
(доручення) на території України. Оскарження рішення, дій чи бездіяльності органів 
державної влади, їх посадових чи службових осіб, відшкодування шкоди та витрати, 
пов’язані з наданням міжнародної правової допомоги на території України. 
Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція) 
Поняття та значення екстрадиції. Органи та порядок проведення екстрадиції. Межі 
кримінальної відповідальності виданої особи. Права особи, видача якої запитується. 
Запобіжні заходи для забезпечення екстрадиції. Види екстрадиції. Відмова в екстрадиції. 
Кримінальне провадження у порядку перейняття: поняття, порядок і умови. Наслідки 
передання кримінального провадження компетентному органу іноземної держави. 
Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб: 
поняття, підстави, умови та порядок. Розгляд та наслідки розгляду судом питання про 
приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством України. 
 
Тема 38. Кримінальний процес зарубіжних держав 
Загальна характеристика кримінального процесу континентальної Європи. 
Кримінальний процес Франції. Кримінальний процес ФРН. 
Загальна характеристика кримінального процесу англосаксонської правової системи. 
Кримінальний процес Англії. Кримінальний процес США. 
Загальна характеристика кримінального процесу Російської Федерації. 



 
 
 

Структура навчальної дисципліни 

Назви 
змістових модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма заочна форма 

усього 

у тому числі усього у тому числі 

л п 
лаб/ 
кон

. 
інд с.р.  л п 

лаб/ 
кон

. 
інд с.р. 

Поняття, суть, завдання кримінального процесу України. Кримінальний процесуальний закон та  
засади кримінального провадження. 

Тема 1. Поняття, суть та завдання 
кримінального процесу. Предмет 

та система курсу 
16 8 4 – – 4 9 1 – – – 8 

Тема 2. Кримінальний 

процесуальний закон та 

кримінальне процесуальне право 

України 

12 6 2 – – 4 6 – – – – 6 

Тема 3. Засади кримінального 

провадження 36 10 6 – – 20 27 1 – – – 26 

Разом за змістовим  
модулем 1 64 24 12 – – 28 42 2 – – – 40 

Учасники кримінального провадження. Докази і доказування у кримінальному провадженні. 

Тема 4. Суд, сторони та інші 

учасники кримінального 

провадження. Забезпечення 

безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві 

38 14 8 – – 16 25 1 – – – 24 

Тема 5. Докази і доказування 42 16 6 – – 20 29 1 – – – 28 
Разом за змістовим  
модулем 2 80 30 14 – – 36 54 2 – – – 52 

Всього годин за семестр 144 54 26 – – 64 96 4 – – – 92 
Загальні умови кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження. 

Тема 6. Фіксування кримінального 

провадження. Процесуальні 

рішення. Повідомлення 
6 2 2 – – 2 6 – – – – 6 

Тема 7. Процесуальні строки. 

Процесуальні витрати 5 2 1 – – 2 8 – – – – 8 

Тема 8. Відшкодування 

(компенсація) шкоди у 

кримінальному провадженні. 

Цивільний позов  

7 4 1 – – 2 10 – – – – 10 

Тема 9. Заходи забезпечення 

кримінального провадження і 

підстави їх застосування 
10 4 2 – – 4 16 – – – – 16 

Тема 10. Запобіжні заходи. 

Затримання особи 10 4 2 – – 4 18 – – – – 18 

Разом за змістовим  
модулем 3 38 16 8 – – 14 58 – – – – 58 

Досудове розслідування. 
Тема 11. Загальні умови 

досудового розслідування 6 2 2 – – 2 11 – 1 – – 10 

Тема 12. Слідчі (розшукові) дії 16 6 4 – – 6 41 – 1 – – 40 
Тема 13. Негласні слідчі 

(розшукові) дії 14 6 2 – – 6 40 – – – – 40 

Тема 14. Повідомлення про 

підозру.  5 2 1 – – 2 8 – – – – 8 



 
 

Тема 15. Зупинення досудового 

розслідування. Продовження 

строку досудового розслідування 5 2 1 – – 2 14 – – – – 14 

Тема 16. Закінчення досудового 

розслідування 8 2 2 – – 4 30 – – – – 30 

Тема 17. Особливості спеціального 
досудового розслідування 
кримінальних правопорушень. 
Особливості досудового 

розслідування кримінальних 

проступків (дізнання). Особливий 
режим досудового розслідування в 
умовах воєнного, надзвичайного 
стану або у районі проведення 
антитерористичної операції 

5 2 2 – – 1 10 – – – – 10 

Тема 18. Оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності під час 

досудового розслідування 
5 2 2 – – 1 16 – – – – 16 

Разом за змістовим  
модулем 4 64 24 16 – – 24 170 – 2 – – 168 

Всього годин за семестр 102 40 24 – – 38 228 – 2 – – 226 
Судовий розгляд кримінальної справи. 

Тема 19. Підготовче провадження 3 2 1 – – – 9 1 – – – 8 
Тема 20. Судовий розгляд: загальні 

положення судового розгляд; межі 

судового розгляду 
5 4 1 – – – 23 1 – – – 22 

Тема 21. Судовий розгляд: 

процедура судового розгляду 7 4 1 – – 2 48 2 – – – 46 

Тема 22. Судовий розгляд: судові 

рішення.  1,5 1 0,5 – – – 11 – 1 – – 10 

Тема 23. Особливі порядки 

провадження в суді першої 

інстанції 
3,5 1 0,5 – – 2 21 – 1 – – 20 

Разом за змістовим  
модулем 5 20 12 4 – – 4 112 4 2 – – 106 

Перегляд судового рішення. 

Тема 24. Провадження в суді 

апеляційної інстанції 6 2 2 – – 2 20 – – – – 20 

Тема 25. Провадження в суді 

касаційної інстанції 4 2 2 – – – 20 – – – – 20 

Тема 26. Провадження у 

Верховному Суді України 3 2 1 – – – 10 – – – – 10 

Тема 27. Провадження за 

нововиявленими обставинами 3 2 1 – – – 10 – – – – 10 

Разом за змістовим  
модулем 6 16 8 6 – – 2 60 – – – – 60 

Особливі порядки кримінального провадження. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. 

Виконання судових рішень. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження та кримінальне 

провадження зарубіжних країн 
Тема 28. Кримінальне 

провадження на підставі угод 2 – – – – 2 10 – – – – 10 

Тема 29. Кримінальне 

провадження у формі приватного 

обвинувачення 
1 – – – – 1 10 – – – – 10 

Тема 30. Кримінальне 

провадження щодо окремої 
1 – – – – 1 10 – – – – 10 



 
 

категорії осіб 
Тема 31. Кримінальне 

провадження щодо неповнолітніх 2 – – – – 2 16 – – – – 16 

Тема 32. Кримінальне 

провадження щодо застосування 

примусових заходів медичного 

характеру 

2 – – – – 2 16 – – – – 16 

Тема 33. Кримінальне 

провадження, яке містить 

відомості, що становлять державну 

таємницю 

1 – – – – 1 10 – – – – 10 

Тема 34. Особливості 

кримінального провадження при 

розслідуванні кримінальних 

правопорушень, вчинених на 

території дипломатичних 

представництв, консульських 

установ, суден України 

1 – – – – 1 10 – – – – 10 

Тема 35. Відновлення втрачених 
матеріалів кримінального 

провадження 
2 – – – – 2 10 – – – – 10 

Тема 36. Виконання судових 

рішень 2 – – – – 2 16 – – – – 16 

Тема 37. Міжнародне 

співробітництво під час 

кримінального провадження 
4 – – – – 4 26 – – – – 26 

Тема 38. Кримінальний процес 

зарубіжних держав 4 – – – – 4 18 – – – – 18 

Консультація 2 – – 2 – – – – – – – – 
Разом за змістовим  
модулем 7 24 – – – – 22 152 – – – – 152 

Всього годин за семестр 60 20 10 2 – 28 324 4 2 – – 318 
ВСЬОГО 360 90 60   240 360 8 8   344 

 
Теми практичних занять 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
1 Поняття, суть та завдання кримінального процесу України. Предмет та 

система курсу 
4 

2 Кримінальний процесуальний закон та кримінальне процесуальне право 

України 
2 

3 Засади кримінального провадження. Поточний модульний контроль 6 
4 Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження. Забезпечення 

безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві 
8 

5 Докази і доказування. Підсумковий модульний контроль 6 
6 Фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення. 

Повідомлення 
2 

7 Процесуальні строки. Процесуальні витрати. Відшкодування (компенсація) 

шкоди у кримінальному провадженні. Цивільний позов 
2 

8 Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування 2 
9 Запобіжні заходи. Затримання особи. Поточний модульний контроль 2 
10 Загальні умови досудового розслідування 2 
11 Слідчі (розшукові) дії 4 
12 Негласні слідчі (розшукові) дії 2 
13 Повідомлення про підозру. Зупинення досудового розслідування. 2 



 
 

Продовження строку досудового розслідування 
14 Закінчення досудового розслідування 2 
15 Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень. Особливості досудового розслідування кримінальних 

проступків (дізнання). Особливий режим досудового розслідування в умовах 
воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної 
операції 

2 

16 Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. 

Підсумковий модульний контроль 
2 

17 Підготовче провадження. Судовий розгляд: загальні положення судового 

розгляду; межі судового розгляду 
2 

18 Судовий розгляд: процедура судового розгляду. Судовий розгляд: судові 

рішення. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції. 
2 

19 Провадження в суді апеляційної інстанції 2 
20 Провадження в суді касаційної інстанції 2 
21 Провадження в Верховному Суді України. Провадження за нововиявленими 

обставинами. Поточний модульний контроль 
2 

 
Самостійна робота 

Самостійна робота студентів полягає у виконанні самостійного завдання, тобто вивченні чи 

доопрацюванні тем або ж питань курсу, що виносяться на іспит, вимагають від студента 

самостійної роботи з першоджерелами, творчого підходу та вміння аналізувати і порівнювати 

отриману під час лекційних і практичних занять інформацію. 
Подані нижче завдання, що виносяться на самостійне опрацювання студентами, 

опрацьовуються ними в усній чи письмовій формі (залежно від суті самого завдання), а їх 

оцінювання входить до оцінювання роботи на лекційних заняттях. 
При оцінюванні самостійної роботи враховується повнота, точність і правильність викладу 

студентом матеріалу, вміння зосереджувати увагу на основних положеннях, а також використання 

першоджерел.  
У разі письмового виконання завдання робота студента повинна бути підписана і в 

установлений строк здана на кафедру для перевірки. 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Поняття, суть та завдання кримінального процесу. Предмет та система курсу 8 
2 Кримінальний процесуальний закон та кримінальне процесуальне право 

України 
8 

3 Засади кримінального провадження 20 
4 Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження. Забезпечення 

безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві 
16 

5 Докази і доказування 20 
6 Фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення. 

Повідомлення 
6 

7 Процесуальні строки. Процесуальні витрати 6 
8 Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні. 

Цивільний позов 
6 

9 Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування 4 
10 Запобіжні заходи. Затримання особи 4 
11 Загальні умови досудового розслідування 6 
12 Слідчі (розшукові) дії 6 
13 Негласні слідчі (розшукові) дії 6 
14 Повідомлення про підозру 6 



 
 

15 Зупинення досудового розслідування. Продовження строку досудового 

розслідування 
8 

16 Закінчення досудового розслідування 8 
17 Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень. Особливості досудового розслідування кримінальних 

проступків (дізнання). Особливий режим досудового розслідування в умовах 
воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної 
операції 

8 

18 Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування 8 
19 Судовий розгляд: процедура судового розгляду 10 
20 Особливі порядки провадження в суді першої інстанції 10 
21 Провадження в суді апеляційної інстанції 10 
22 Кримінальне провадження на підставі угод 10 
23 Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення 10 
24 Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб 8 
25 Кримінальне провадження щодо неповнолітніх 8 
26 Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру 
8 

27 Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну 

таємницю 
8 

28 Особливості кримінального провадження при розслідуванні кримінальних 

правопорушень, вчинених на території дипломатичних представництв, 

консульських установ, суден України 

8 

29 Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження 8 
30 Виконання судових рішень 8 
31 Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження 8 
32 Кримінальний процес зарубіжних держав 10 
 Разом годин 240 

 
Індивідуальні науково-дослідні завдання 

Методичні вказівки. Індивідуальне науково-дослідне завдання виконується у формі 

підготовки доповіді з презентацією. Тема завдання обирається студентом самостійно із 

запропонованого переліку. Завдання виконується з використанням списку літератури з-поміж 

рекомендованої до вивчення курсу та інших дидактичних матеріалів. Цитати мають бути 

означенні як такі і з вказівкою на джерело. Роботи, в яких буде виявлено плагіат, оцінюватимуться 

в 0 балів. 
Структура робіт – титульний аркуш, зміст, основна частина (яка складається зі текстової 

частини і презентації), висновки, список використаних джерел. Оформлення – робота друкується 

на папері форматом А4, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал 1,5. 

Презентація виконується у програмі Power Point, обсягом не більше 10 листів. 
Завдання виконується на тижні, передбаченому навчальним планом для самостійної 

підготовки і захищається студентом на наступних практичних заняттях. 
Дидактичні матеріали – джерела згідно зі списком рекомендованої літератури до вивчення 

курсу, навчальна система Moodle, статті з періодичних фахових видань, матеріали судової 

практики (в т.ч. з Єдиного державного реєстру судових рішень України). 
Форма контролю – захист доповіді на практичному занятті. 

 
Перелік тем доповідей 

1. Система джерел кримінального процесуального права України. 
2. Рішення Європейського суду з прав людини серед джерел кримінального 

процесуального права. 



 
 

3. Процесуальний статус підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні. 
4. Процесуальний статус потерпілого у кримінальному провадженні. 
5. Порівняльна характеристика документів-доказів та речових доказів у кримінальному 

провадженні. 
6. Слідчий суддя і слідчі органи: співвідношення компетенції. 
7. Система заходів забезпечення кримінального провадження. 
8. Система запобіжних заходів у кримінальному провадженні. 
9. Система слідчих (розшукових) дій на досудовому розслідуванні. 
10. Форми закінчення досудового розслідування. 
11. Спеціальне досудове розслідування кримінальних правопорушень. 
12. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків (дізнання). 
13. Послідовність здійснення підготовчого провадження. 
14. Види процесуальних рішень за наслідками судового розгляду. 
15. Суд присяжних: порядок формування та участь у кримінальному провадженні. 
16. Послідовність апеляційного провадження. 
17. Нововиявлені обставини як підстава перегляду судових рішень. 
18. Угоди у кримінальному провадженні. 
19. Спрощені провадження у кримінальному процесі України. 
20. Особливі порядки кримінального провадження.  
21. Форми міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні. 

 
Методи навчання 

При читанні лекцій та проведені практичних занять використовуються мультимедійні 

технічні засоби, інтерактивні методики опитування, складання та розв’язування задач, робота з 

Єдиним державним реєстром судових рішень в мережі інтернет, складання таблиць, схем, 

використовуються опорні конспекти, кодекси та закони, презентація PowerPoint, система Moodle, 

відбувається відвідування судових засідань у судах різних інстанцій з розгляду кримінальних 

справ. 
Методи контролю 

Усне опитування, відтворення окремих процесуальних, зокрема слідчих (розшукових) дій,  

відтворення судового розгляду кримінальної справи. 
Письмове опитування, зокрема комплексні модульні роботи, які включають розв’язування 

задач, тестів, надання відповідей на розширені питання та визначення понять.  
Усний контроль: індивідуальне опитування, поточний модульний контроль, екзамен. 
Письмовий контроль: письмові індивідуальні завдання при проведенні практичних занять, 

модульні контролі. 
 

Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота (7 семестр) 

Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 + М 
 Т4 Т5 ПМК 

4+4 4 4+4+4+8 
 4+4+4+4 4+4+4 40 100 

 
Поточне тестування та самостійна робота (8 семестр) 

Сума 
Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

Т6 Т7+Т8 Т9 Т10 + М 
 Т11 Т12 Т13 Т14+Т15 Т16 Т17 Т18 ПМК  

4 4 4 4+12 
 4 4+4 4 4 4 4 4 40 100 

 
Поточне тестування та самостійна робота (8 семестр) Підсумковий тест 

(екзамен) Сума 



 
 

Змістовий модуль 5 Змістовий модуль 6 
60 100 Т19+Т20 Т21+Т22+Т23 Т24 Т25 Т26+Т27+М 

5 5 5 5 5+15 
Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів. 
 

Шкала та критерії оцінювання: ECTS та національна 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), 

практики для заліку 

91 – 100 А відмінно 

 

 

зараховано 

83-90,9 В 
добре 

76-82,9 С 

68-75,9 D 
задовільно 

61-67,9 Е 

20-60,9 FX незадовільно з можливістю повторного 

складання 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-19,9 F незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
Критерії оцінювання наступні. Оцінку «відмінно» за усну відповідь студент одержує, коли 

відповідь повна, розуміння матеріалу глибоке, основні вміння сформовані та засвоєні; виклад 

логічний, зв’язний, доказовий (обґрунтований нормами права), висновки і узагальнення точні і 

пов’язані з явищами навколишнього життя, зі сферою майбутньої спеціальності; студент вміє 

виділити головне, наводить приклади, орієнтується в системі чинного законодавства і права; 

правильно використовує юридичну термінологію. За письмову відповідь, крім дотримання 

зазначених критеріїв, відмінна оцінка ставиться у випадку, якщо відповідь дана на всі питання 

завдання, обґрунтовано, вичерпно та точно. Теоретичне обґрунтування зроблено на належному 

рівні і проілюстроване умовами задачі. 
Оцінку «добре» студент отримує, коли усна чи письмова відповідь задовольняє зазначеним 

вище вимогам, але виклад матеріалу недостатньо систематизований, вміння аналізу окремих явищ 

недостатньо сформоване, у визначенні понять, термінології та узагальненнях мають місце окремі 

неточності, які самостійно виправляються, трапляються поодинокі недоліки в послідовності 

викладу матеріалу та мовленнєвому оформленні. Письмова відповідь є неповною чи недостатньо 

обґрунтованою. 
Оцінку «задовільно» студент отримує, коли відповідь свідчить про розуміння основних 

питань курсу, але разом з тим спостерігаються значні прогалини в знаннях; визначення понять 

нечіткі, неточні, вміння сформульовані недостатньо, висновки і узагальнення аргументовані 

слабко, в них допускаються помилки, знання студента фрагментарні, неповні, спостерігається 

невміння працювати з документами, джерелами права. Студент вміє застосовувати здобуті знання 

на практиці. Письмова відповідь свідчить про загальне розуміння студентом питання, але наявна 

нездатність його правильно оформити чи правильним чином обґрунтувати. 
Оцінку «незадовільно» студент отримує, коли виявляє незнання більшої частини вивченого 

матеріалу курсу, відповідь будує непослідовно, неповно і без розуміння суті. На додаткові 

запитання викладача з базових питань курсу студент здебільшого не дає правильної відповіді. 



 
 
Розуміння основних понять немає. Письмова відповідь дана неправильно і обґрунтування відсутнє 

чи воно не стосується завдання. 
 

Методичне забезпечення 
1. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Кримінальний процес», в тому числі 

розміщений в системі Moodle. 
 

Рекомендована література 
 

І. Міжнародні договори, нормативно-правові акти, судова практика : 
1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. : [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015  
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. : 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004 
3. Європейська конвенція про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 р. : 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_033 
4. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 

р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_036 
5. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р. : 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_043 
6. Європейська Конвенція про передачу провадження у кримінальних справах від 15 травня 

1972 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_008 
7. Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданами которого они являються от 19 мая 1978 г. : [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_831  

8. Конвенція про передачу засуджених осіб від 21 березня 1983 р. : [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_025 

9. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і 

кримінальних справам від 22 січня 1993 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/997_009 
10. Конвенція про передачу засуджених до позбавлення волі для подальшого відбування 

покарання від 6 березня 1998 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_195 

11. Конституція України від 28 червня 1996 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 
12. Кримінальний кодекс України від 21 квітня 2001 р. : [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show 
13. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. : [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 
14. Про міліцію:  Закон України від 25 грудня 1990 р. : [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/565-12 
15. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. : 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show 
16. Про службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. : [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2229-12 
17. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 

грудня 1993 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3781-
1 

18. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон 

України від 23 грудня 1993 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3782-12 
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19. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. : [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3352-12 

20. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон 

України від 1 грудня 1994 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/264/94-%D0%B2%D1%80 
21. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, 

що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування,  

прокуратури і суду:  Закон України від 1 грудня 1994 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/266/94-%D0%B2%D1%80  
22. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. : [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 
23. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 

24 січня 1995 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/20/95-
%D0%B2%D1%80  

24. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб:  Закон 

України від 4 березня 1998 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/160/98-%D0%B2%D1%80 
25. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 р. : [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ 
26. Про судоустрій і статус суддів в Україні від 7 липня 2010 р. : [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2453-17 
27. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 2011 р. : [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3460-17 
28. Про засади державної мовної політики: Закон України від 3 липня 2012 р. :  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show 
29. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05 липня 2012 р. : 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5076-17 
30. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. : [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 
31. Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 р. : [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19 
32. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Пантелеєнко проти України» від 

29 червня 2006 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/974_274 
33. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Кобцев проти України» від 4 

квітня 2006 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_031 
34. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 

Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої 

статті 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканність) від 27 жовтня 1999 р. : 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-99  
35. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням 

громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 

Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору 

захисника) від 16 листопада 2000 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-00  
36. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 

народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

положення статті 150 Кримінально-процесуального кодексу України стосовно тяжкості злочину 

(справа про врахування тяжкості злочину при застосуванні запобіжного заходу) від 8 липня 2003 

р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v014p710-03 
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37. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 
Конституції України та частини другої статті 13 Закону України "Про статус суддів"(справа про 
незалежність суддів як складову їхнього статусу) від 1 грудня 2004 р. : [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-04 

38. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 

народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень 

статті 1, частини першої статті 7, статей 8, 9, 10, частини четвертої статті 14, статті 17, частини 

першої статті 20, частини третьої статті 29 Закону України "Про прокуратуру"(справа про 

повноваження прокуратури відповідно до пункту 9 розділу XV "Перехідні положення" 

Конституції України)від 10 вересня 2008 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-08 
39. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням 

громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 

Конституції України(справа про право на правову допомогу) від 30 вересня 2009 р. : [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-
09/conv/print1433749032034423 

40. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) абзацу восьмого пункту 5 частини першої статті 11 Закону України «Про 

міліцію») від 29 червня 2010 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-10 
41. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Служби 

безпеки України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 62 Конституції 

України від 20 жовтня 2011 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-11   
42. Щодо перевищення розумних строків розгляду справ: лист Верховного Суду України 

головам апеляційних судів України від 25 січня 2006 року №1-5/45 : [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v5_45700-06  

43. Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду 

України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку: постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 29 червня 1990 р. № 5 : [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-90 
44. Про застосування судами України процесуального законодавства при вирішенні питань, 

пов’язаних з виконанням вироків: постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 

1990 р. № 11 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0011700-90 
45. Про строки розгляду судами України кримінальних і цивільних справ: постанова 

Пленуму Верховного Суду України №3 від 1 квітня 1994 р. : [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-94 
46. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: 

постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. № 4 : [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95   

47. Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину та 

судових витрат: постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 липня 1995 р. №11 : 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0011700-95 
48. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. № 8 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-97 
49. Про практику застосування судами застави як запобіжного заходу: постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 26 березня 1999 р. № 6 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-99 
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50.  Про застосування законодавства, яке передбачає державний захист суддів, працівників 

суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві: роз’яснення Верховного 

Суду України від 24 листопада 1999 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0019700-99 
51. Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та 

продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства: постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. № 4 : [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-03 
52. Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному 

судочинстві: постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 8 : 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-03 
53. Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини 

неповнолітніх: постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 5 : 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/va005700-04 

54. Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих 
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200. Нор В. Т. Поняття науково-технічного засобу у кримінальному процесі: Наукові записки 

/ В. Т. Нор, О. О. Пунда. – Острог, 2000. 
201. Нотаріус в кримінальному процесі України: навч. посіб. / О. В. Баулін, О. І. Поповченко. 

–Луганськ, СПД Рєзніков В. С., 2011. – 180 с.  
202. Овчинникова А. П. Сущность и назначение принудительных мер медицинского 

характера. – М., 1977. 
203. Омельченко Г. Е. Применение следователем органов внутренних дел мер присечения к 
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205. Попелюшко В. О. «Мала»  судова реформа та захист прав громадян. – Острог, 2003. 
206. Попелюшко В. О. Механізм взаємодії матеріального і процесуального кримінального 

права в регламентації предмету доказування: Наукові записки. – Острог, 2000. 
207. Попелюшко В. О. Проблеми кримінального процесу та захисту у кримінальній справі / 

Збірник наукових статей. – Острог: Вид-во НаУ «Острозька академія», 2008. 
208. Права людини. Основні міжнародно-правові документи. – К., 1989. 
209. Сибилева Н. В. Допустимость доказательств в советском уголовном процессе. – К., 1990. 
210. Стахівський С. М. Показання свідка як джерело доказів у кримінальному процесі. – К, 

2002. 
211. Стойко Н. Г. Уголовный процесс западных государств и России: сравнительное 

теоретико-правовое исследование англо-американской и романо-германской правовых систем. – 
СПб, 2006. 

212. Темушкин О. П. Организационно-правовые формы проверки законности и 

обоснованности приговоров. – М., 1978. 
213. Царева Н. П. Документы-доказательства в уголовном судопроизводстве: Научно-

практическое издание с примерами. – М.: «Приор-издат», 2003. 
214. Шумило М. Є. Реабілітація в кримінальному процесі України. – Х., 2001. 
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Інформаційні ресурси 
1. Міжнародні договори, нормативно-правові акти, судова практика1.  
2. Підручники, посібники, науково-практичні коментарі, монографії, дисертації тощо2. 
3. Періодичні видання (ресурсний центр Навчально-наукового інституту права 

ім. І. Малиновського та Наукова бібліотека «Острозької академії»). 
4. Електронні ресурси (rada.gov.ua, www.ligazakon.ua/, www.nbuv.gov.ua/portal/, 

www.lsl.lviv.ua/, lib.oa.edu.ua/, kpku.info та ін.). 
 
 

 
1 Згідно зі списком рекомендованої літератури. 
2 Згідно зі списком рекомендованої літератури. 

http://www.ligazakon.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/
http://www.lsl.lviv.ua/
http://lib.oa.edu.ua/
http://kpku.info/

