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ВСТУП 

Мета: вивчення предмету науки кримінального процесу і головних її 

категорій, принципів кримінально-процесуальної діяльності і правового статусу її 

суб'єктів, порядку розслідування кримінальних справ, порядку провадження справ 

в суді першої інстанції, порядку перегляду вироків, постанов та ухвал суду в 

апеляційній чи касаційній інстанції та ВСУ, порядку розгляду питань, що 

виникають при виконанні вироків.   

Завдання:  вивчити передбачений законом порядку провадження в 

кримінальних справах. 

Предмет: кримінальне процесуальне законодавство і практика його 

застосування. 

 

Загальні компетенції: 

— розуміння правничої професії як професійно незалежної, спрямованої на 

захист і прав людини і підтримання правосуддя 

— здатність до навчання,  

— здатність до аналізу і синтезу матеріалу; 

— знання норм Кримінального процесуального кодексу України, Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод  та положень кримінального 

процесуального права України 

 

В межах професійних компетентностей студент повинен  

 знати: предмет кримінально-процесуального права, його джерела та їх 

структуру, функції судової влади в кримінальному судочинстві, теорію прийняття 

процесуальних рішень, вимоги закону до їх структури, кримінально-процесуальні 

засоби доказування обставин, що підлягають встановленню у справі, 

процесуальні гарантії захисту прав та законних інтересів фізичних і юридичних 

осіб, способи тлумачення і застосування кримінально-процесуальних норм, 

процесуальні форми взаємодії органів та осіб, що здійснюють кримінально-

процесуальну діяльність між собою, а також з іншими державними органами, 

 вміти: орієнтуватися в системі кримінально-процесуального права та в судовій 

практиці з кримінальних справ, збирати фактичні дані, аналізувати і оцінювати їх 

достатність для прийняття правомірних процесуальних рішень, організовувати 

виконання прийнятих рішень. 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ESTS – 4 

 

 

 

 

Освітньо-професійна 

програма першого рівня 

вищої освіти за 

спеціальністю 081 

«Право»  

Обов’язкова 

Кількість модулів – 4 
Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Загальна кількість 

годин – 240 
Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 5 год.; 

самостійної роботи 

студента – 4 год. 

80 год. 20 год. 

Практичні, семінарські 

54 год. 4 год. 

Самостійна робота 

106 год. 216 год. 

Вид контролю: залік, 

екзамен, курсова робота 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1/1,4 

для заочної форми навчання – 1/7,15 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - добре; 

«5» - відмінно. 

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій формі і 

оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС 

Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 

35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально- 

пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як активних, так і 

інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції проблемного характеру, 

міні-лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, кейс-метод, 

презентації, метод проектної роботи. 

Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання здійснюється 

шляхом виконання студентами: 

1) тестових завдань: 

Тест № 1 (https://drive.google.com/file/d/1g3Wfgkm0CsE3K1X3_8iln47hnoDQsb9X/view);  

2) написанням есе;  

3) презентацій і виступів на наукових заходах;  

4) підсумкового екзамену у тестовій формі. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1g3Wfgkm0CsE3K1X3_8iln47hnoDQsb9X/view
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Розділ 1. Загальна частина кримінального процесу 

 

Змістовий модуль 1. 

Поняття, суть і завдання кримінального процесу. Кримінальний процесуальний 

закон. Засади кримінального процесу.  Суб’єкти кримінального процесу. 

 

Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу. 

Поняття, сутність та форми кримінального процесу. Завдання кримінального процесу. 

Система стадій кримінального процесу.  Кримінально-процесуальна форма, функції, відносини 

та гарантії.  Кримінально-процесуальні акти. 

 

Тема 2.  Кримінальний процесуальний закон. 

Поняття, сутність і значення кримінального процесуального права.   

Джерела кримінального процесуального права. Поняття, структура і види кримінальних 

процесуальних норм. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі та щодо 

осіб. 

 

Тема 3. Засади (принципи) кримінального процесу. 

Поняття та значення принципів кримінального процесу. Класифікація принципів. 

Принципи конституційні, загально правові, галузеві. Принципи судоустрою і судочинства 

(організаційні і функціональні). Загальнопроцесуальні принципи і принципи стадій досудових і 

судових. Характеристика окремих принципів (засад) кримінального процесу, 

Загальнопроцесуальні принципи. Законність, публічність і диспозитивність. Рівність всіх 

громадян перед законом і органом, що веде процес. Встановлення об'єктивної істини повним, 

всебічним і об'єктивним дослідженням обставин справи Державна мова судочинства. Вільна 

оцінка доказів за внутрішнім переконанням. Презумпція невинуватості. Забезпечення 

підозрюваному, обвинуваченому І підсудному права на захист. Охорона гідності і честі особи, 

яка попадає у сферу кримінального процесу. 

Недоторканність особи, її житла, майна і приватного життя. Свобода від самовикриття у 

вчиненні злочину та викриття членів сім'ї і близьких родичів Свобода оскарження рішень і дій 

органів, що ведуть процес, та забезпечення доступу до правосуддя.  

Принципи досудового провадження. Оперативність і швидкість. Одноособове 

провадження досудового слідства і персональна відповідальність за законне та своєчасне його 

проведення. Недопустимість розголошення даних досудового слідства. 

Принципи провадження в судових стадіях. Здійснення правосуддя в кримінальних 

справах тільки судом. Незалежність та недоторканність суддів і підкорення їх тільки закону. 

Поєднання одно особовості та колегіальності складу суду. Гласність (відкритість) судового 

розгляду та його повне фіксування технічними засобами. Змагальність сторін та свобода у 

наданні суду своїх доказів і доведення їх переконливості Забезпеченість доведеності вини 

обвинуваченого. Безпосередність і усність судового розгляду незмінним складом суду. Участь 

народу у здійсненні правосуддя через присяжних. Забезпечення апеляційного і касаційного 

оскарження рішень суду. Обов'язковість виконання рішень суду. Взаємозв'язок і 

взаємообумовленість принципів кримінального процесу. Моральні засади кримінального 

судочинства. 

 

Тема 4.  Суб’єкти кримінального процесу. 

Поняття  і  класифікація  суб’єктів  кримінального  провадження,  сторони 

кримінального провадження. Суд (суддя), присяжний як суб’єкти кримінальної процесуальної 

діяльності. Слідчий суддя та його повноваження у кримінальному процесі.  Прокурор  та  його  

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

провадження.  Підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений їх процесуальне 

становище. Захисник у кримінальному процесі, його права та обов’язки. Обов’язкова участь 

захисника.  

Потерпілий  та його  представник  у  кримінальному  процесі.  Їх  процесуальний статус. 

Правове становище цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників  у  

кримінальному  проваджені.  Законний  представник  у кримінальному провадженні.  

Представник  юридичної  особи,  щодо  якої здійснюється провадження, як учасник 

кримінального процесу. Третя особа, щодо майна  якої  вирішується  питання  та  його  

процесуальний  статус.  Свідок  у кримінальному процесі, його права, обов’язки та 

відповідальність. Особи, які не можуть бути допитані як свідки. Перекладач, заявник та 

понятий як учасники кримінального провадження. Експерт і спеціаліст у кримінальному 

процесі. Їх роль, повноваження та відмінність у процесуальному становищі. Представник 

персоналу органу пробації та його повноваження. Секретар судового засідання та судовий 

розпорядник у кримінальному процесі. Відводи учасників кримінального провадження. 

 

Змістовий модуль 2. Докази і доказування у кримінальному процесі. Відшкодування 

шкоди у кримінальному провадженні. Процесуальні строки і витрати. Заходи забезпечення 

кримінального провадження. Загальні положення досудового розслідування. 

 

Тема 5. Докази і доказування у кримінальному процесі. 

Поняття,  значення  та  мета  кримінального процесуального  доказування.  

Докази  та  їх  процесуальні  джерела:  поняття  та  класифікація.  Юридичні властивості 

доказів у кримінальному процесі. Предмет та межі кримінального процесуального  

доказування.  Суб`єкти  доказування  у  кримінальному  процесі.  

Обов’язок доказування. Збирання доказів у кримінальному провадженні. Способи 

збирання  доказів  стороною  обвинувачення  та  стороною  захисту.  Перевірка доказів. 

Способи перевірки доказів та їх процесуальних джерел. Оцінка доказів.  

Критерії  оцінки  доказів.  Внутрішнє  переконання  в  механізмі  оцінки  доказів.  

Підстави та процесуальний порядок визнання доказів недопустимими. Показання свідка,  

потерпілого,  підозрюваного,  обвинуваченого,  експерта.  Речові  докази: поняття  та  види.  

Документи  як  джерела  доказів.  Процесуальний  порядок зберігання  речових  доказів  та  

документів  у  кримінальному  провадженні.  

Висновок експерта та види експертиз за процесуальною ознакою. 

 

Тема 6. Процесуальні строки і витрати. Відшкодування  шкоди  у  

кримінальному провадженні 

Поняття процесуальних строків та їх значення у кримінальному процесі.  Класифікація 

строків у кримінальному процесі. Порядок обчислення процесуальних строків. Поняття і види 

процесуальних витрат. 

Поняття  та  види  шкоди,  яка  підлягає  відшкодуванню (компенсації)  у  кримінальному  

провадженні.  

Способи  відшкодування (компенсації)  шкоди  у  кримінальному  провадженні. 

Процесуальний  порядок пред’явлення  та  вирішення  цивільного  позову  у  

кримінальному провадженні. 

Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю. 

 

Тема 7. Заходи забезпечення кримінального провадження. 

Поняття, види та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження.  

Запобіжні заходи: поняття та види. Мета і підстави застосування запобіжних заходів. 

Загальний  порядок  застосування  запобіжних  заходів.  Зміна  чи  скасування 

запобіжного  заходу.  Особисте  зобов’язання  та  особиста  порука. 
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Застава  як запобіжний захід. Домашній арешт: підстави та порядок застосування. 

Тримання під  вартою:  підстави  та  порядок  застосування,  строки  тримання  особи  під 

вартою. 

Затримання: види та порядок застосування, момент та строки затримання.  

Виклик  та  привід  у  кримінальному  процесі.  Тимчасове  обмеження  у користуванні  

спеціальним  правом  як  захід  забезпечення  кримінального провадження.  Відсторонення  від  

посади  у  кримінальному  процесі.  Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя. 

Тимчасовий доступ до речей і документів під час кримінального провадження. 

Тимчасове вилучення та арешт майна як заходи забезпечення кримінального 

провадження. 

 

Розділ 2. Особлива частина кримінального процесу 

 

Тема 8. Загальні положення досудового розслідування. 

Поняття,  значення  і  завдання  стадії  досудового  розслідування.  Етапи  

досудового розслідування. Дізнання і досудове слідство, як форми досудового 

розслідування.  Єдиний  реєстр  досудових  розслідувань.  Особливості розслідування 

кримінальних проступків.  

Особливості спеціального досудового розслідування  кримінальних  правопорушень.  

Поняття  і  значення  загальних положень досудового розслідування. 

Підслідність та її види. Початок та місце провадження досудового розслідування. 

Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження. Розгляд клопотань під 

час досудового розслідування.  

Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування. Об’єднання і 

виділення матеріалів досудового розслідування.  

Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення. Взаємодія 

слідчого і оперативних підрозділів. Доручення слідчого. 

Використання науково-технічних засобів при проведенні   досудового розслідування.  

Розслідування   кримінальних правопорушень слідчою та слідчо-оперативною групою. 

Складання кримінально-процесуальних  документів  під  час  досудового  розслідування.  

Здійснення прокурорського  нагляду,  відомчого  і  судового  контролю  за  законністю  в 

діяльності органів досудового розслідування. 

 

Змістовий модуль 3. Провадження слідчих (розшукових) дій.  Повідомлення про 

підозру. Зупинення і закінчення досудового розслідування. Оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності під час досудового розслідування. Підсудність у кримінальному провадженні. 

Підготовче провадження 

 

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 
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експеримент. Освідування і його види. Порядок проведення і  оформлення окремих видів 

освідування. Експертиза та підстави її проведення.  

Отримання зразків для проведення експертизи.  

 

Тема 10. Негласні слідчі (розшукові) дії. 

Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії. Підстави проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій. Слідчий суддя, який здійснює розгляд клопотань щодо негласних 

слідчих (розшукових) дій. Розгляд клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії. Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали 

слідчого судді. Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. Фіксація 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, в інших цілях або 

передання інформації. 

Втручання у приватне спілкування. Загальні положення про втручання у приватне 

спілкування. Аудіо-, відеоконтроль особи. Накладення арешту на кореспонденцію. Огляд і 

виїмка кореспонденції. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Зняття 

інформації з електронних інформаційних систем.  

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. Засоби, що використовуються під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Негласне отримання зразків, необхідних для 

порівняльного дослідження. Використання конфіденційного співробітництва. 

 

Тема 11. 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 12. Зупинення і закінчення досудового розслідування. 

Поняття  зупинення  досудового  розслідування.  Підстави,  умови  та процесуальний 

порядок  зупинення  досудового  розслідування.  Розшук підозрюваного.  Підстави  і  

процесуальний  порядок  відновлення  досудового розслідування. 

Загальні  положення  закінчення  досудового  розслідування.  Форми закінчення  

досудового  розслідування.  Закриття  кримінального  провадження: підстави  та  

процесуальний  порядок.  Підстави  та  процесуальний  порядок звільнення особи від 

кримінальної відповідальності.  

Клопотання прокурора про звільнення  особи  від  кримінальної  відповідальності.  

Відкриття  матеріалів кримінального  провадження  іншій  стороні.  Ознайомлення  з  

матеріалами кримінального провадження. Обвинувальний акт та його значення. Структура та 

зміст обвинувального акту. Додатки до обвинувального акту.  

Клопотання про застосування примусових  заходів  медичного  чи  виховного  характеру  

та  його зміст.  
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Вручення  копій  обвинувального  акта,  клопотання  про  застосування примусових 

заходів медичного чи виховного характеру та реєстру матеріалів досудового  розслідування.  

Систематизація  і  технічне  оформлення  матеріалів кримінального провадження. 

 

Тема 13. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. 

Поняття та значення інституту оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час 

досудового розслідування.  

Право на оскарження. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого  або  прокурора,  які  

можуть  бути  оскаржені  під  час  досудового розслідування. Строк подання скарги на рішення, 

дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, її повернення або відмова у відкритті провадження. 

Правові наслідки подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час 

досудового  розслідування.  Порядок  розгляду  скарг  на  рішення,  дії  чи бездіяльність 

слідчого чи прокурора під час досудового розслідування. Рішення слідчого судді за 

результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи  прокурора  під  час  

досудового  розслідування.  Оскарження  ухвал слідчого  судді  під  час  досудового  

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

розслідування.  

Порядок оскарження ухвал  слідчого  судді.  

Оскарження  слідчим  рішень,  дій  чи  бездіяльності прокурора. Рішення, дії чи 

бездіяльність прокурора, які можуть оскаржуватися слідчим. Порядок оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності прокурора. Порядок вирішення скарги на рішення, дії чи бездіяльність 

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

прокурора. 

 

Тема 14. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень (in absentia) 
Поняття і види особливих порядків досудового розслідування. Особливості досудового  

розслідування  кримінальних  проступків.  Загальні  положення спеціального досудового 

розслідування. Процесуальний порядок провадження спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, 

надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції. 

 

Тема 15. Підсудність у кримінальному провадженні. Підготовче провадження 

Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі. Види підсудності. Підстави та 

порядок передачі справ з одного суду до іншого. Автоматизована система документообігу суду. 

Поняття, сутність і завдання підготовчого судового провадження. Порядок і строки 

підготовчого судового провадження. Порядок підготовчого  судового  провадження. Питання,  

які  з’ясовуються  суддею  при підготовчому судовому провадженні. 

Рішення, які приймаються за результатами підготовчого  судового  провадження.  

Закриття  кримінального  провадження.  

Підстави і процесуальний порядок повернення обвинувального акту,  клопотань про  

застосування  примусових  заходів  виховного  чи  медичного  характеру прокурору  або  за  

підсудністю.  Призначення  судового  розгляду.  Дії  судді, пов’язані з підготовкою до судового 

розгляду. Закінчення підготовчого судового провадження. Ознайомлення з матеріалами 

кримінального провадження. 

 

Змістовий модуль 4. Судовий розгляд. Міжнародне співробітництво під час 

кримінального провадження. Особливі порядки кримінального провадження. Судове 

провадження з перегляду судових рішень. Виконання судових рішень. 

 

Тема 16. Загальні положення судового розгляду, межі судового розгляду. 
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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 відеоконференції. Межі судового розгляду. 

 

Тема 17. Процедура 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.  

 

Тема 18. Судові 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.  

 

Тема 19. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції 
Загальні положення спрощеного провадження щодо кримінальних проступків. Розгляд 

обвинувального акта у спрощеному провадженні.  

Порядок провадження в суді присяжних. Роз’яснення права на суд присяжних. Виклик 

присяжних. Права і обов’язки присяжного. Відбір присяжних у суді. Приведення присяжних до 

присяги. Усунення присяжного. Порядок наради і голосування в суді присяжних. 

 

Тема 20. Судове провадження з перегляду судових рішень 

Види перегляду судових рішень у кримінальному процесі. Правова природа, сутність і 

завдання перевірки судових рішень в апеляційному порядку.  

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

апеляційне оскарження. Особливості апеляційного оскарження окремих судових рішень. 

Порядок  і  строки  апеляційного  оскарження. Вимоги  до  апеляційної скарги. 

Дії суду першої інстанції після одержання апеляційних скарг. Прийняття апеляційної 

скарги судом апеляційної інстанції. Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або 

відмова відкриття провадження. Наслідки подання апеляційної  скарги.  

Підготовка  до  апеляційного  розгляду. Заперечення  на апеляційну  скаргу. Відмова  від  

апеляційної  скарги,  зміна  і  доповнення апеляційної скарги під час апеляційного провадження. 

Межі перегляду судом апеляційної інстанції. Апеляційний розгляд. Письмове апеляційне 

провадження. Повноваження  суду  апеляційної інстанції  за  наслідками  розгляду  апеляційної 

скарги. Зміна вироку або ухвали суду судом апеляційної інстанції. Підстави для скасування або 

зміни судового рішення судом апеляційної інстанції. Неповнота судового розгляду. 

Невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального 

провадження. Істотні порушення вимог кримінального процесуального  закону. Неправильне  

застосування  закону  України  про кримінальну  відповідальність. Невідповідність  

призначеного  судом  покарання ступеню  тяжкості  кримінального  правопорушення  та  особі  

обвинуваченого. 
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Підстави для призначення нового розгляду в суді першої інстанції. Особливості нового 

розгляду судом першої інстанції. Закриття кримінального провадження судом апеляційної 

інстанції. 

Судові рішення суду апеляційної інстанції. Зміст ухвали суду апеляційної інстанції. 

Вирок, ухвала про застосування примусових заходів медичного  чи  виховного  характеру  суду  

апеляційної  інстанції. Недопустимість  погіршення  правового  становища  обвинуваченого. 

Порядок перевірки  ухвал  слідчого  судді. Повернення  матеріалів  кримінального 

провадження. 

Суть і завдання касаційного провадження. Право на касаційне оскарження. Рішення, які 

можуть бути оскаржені в касаційному порядку. Порядок і строки касаційного  оскарження.  

Касаційна  скарга  та  її  зміст. Відкриття  касаційного провадження. Підготовка касаційного 

розгляду. Межі перегляду судом касаційної інстанції. 

Процесуальний  порядок  касаційного  розгляду. Повноваження  суду касаційної  

інстанції  за  наслідками  розгляду  касаційної  скарги. Підстави  для скасування  або  зміни  

судового  рішення  судом  касаційної інстанції.  

Судові рішення суду касаційної інстанції.  

 

Тема  21. Провадження за нововиявленими або виключними обставинами 

Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими або 

виключними обставинами. Право подати заяву про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами. Строк звернення про перегляд судового 

рішення за нововиявленими або виключними обставинами. Вимоги до заяви про перегляд 

судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами. Порядок подання заяви 

про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами. Відкриття 

кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами. Відмова від 

заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами та її 

наслідки. 

Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами. 

Судове рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленими або 

виключними обставинами. 

 

Тема 22. Особливі порядки кримінального провадження. 

Кримінальне провадження на підставі угод. Угоди в кримінальному провадженні. 

Ініціювання та укладення угоди. Обставини, що враховуються прокурором при укладенні угоди 

про визнання винуватості. Зміст угоди про примирення. Зміст угоди про визнання винуватості. 

Наслідки укладення та затвердження угоди. Загальний порядок судового провадження на 

підставі угоди. Вирок на підставі угоди. Наслідки невиконання угоди. 

Поняття 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. Повідомлення про підозру. Особливості 

порядку притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і обрання запобіжного 

заходу. Інформування державних та інших органів чи службових осіб. 

Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх. Обставини, що підлягають 

встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Комплексна психолого-

психіатрична і психологічна експертиза неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого. 

Участь законного представника неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого. Допит 

неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого. Застосування до неповнолітнього 

підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу. Передання неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд. Порядок застосування до неповнолітнього 
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обвинуваченого примусових заходів виховного характеру. Застосування примусових заходів 

виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності. 

Підстави для застосування примусових заходів виховного характеру. Досудове розслідування у 

кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру. 

Порядок судового розгляду. Ухвали суду в кримінальному провадженні щодо застосування 

примусових заходів виховного характеру. Дострокове звільнення від примусового заходу 

виховного характеру. 

Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. 

Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру. Порядок здійснення досудового розслідування у кримінальному 

провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру та щодо обмежено 

осудних осіб. Обставини, що підлягають встановленню під час досудового розслідування у 

кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру. 

Запобіжні заходи. Участь захисника. Психіатрична експертиза. Закінчення досудового 

розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру. Судовий розгляд. Ухвала суду у кримінальному провадженні щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру. Продовження, зміна або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру. Відновлення кримінального провадження. 

Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю. 

Охорона державної таємниці під час кримінального провадження. Особливості проведення 

експертизи у кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю. 

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. 

 

Тема 23. Виконання судових рішень. 

Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень. Набрання судовим 

рішенням законної сили. Види судових рішень та їх характеристика. Наслідки набрання 

законної сили судовим рішенням. Обов`язковість рішень суду.  

Порядок та строки звернення судового рішення до виконання. Порядок виконання 

судових рішень у кримінальному провадженні. Органи і служби, які виконують вирок і 

забезпечують виконання кримінальних покарань. Відстрочка виконання вироку. Питання,  які  

вирішуються  судом  під  час  виконання  вироків. Процесуальний порядок розгляду та 

вирішення питань, які виникають під час виконання  вироку.  Підстави  для  звільнення  від  

відбування  кримінального покарання.  Умовно-дострокове  звільнення  від  покарання  і  заміна  

невідбутої частини  покарання  більш  м’яким.  Застосування  до  засуджених  примусового 

лікування та його припинення. Тимчасове залишення засудженого у слідчому ізоляторі. Умови 

утримання осіб, засуджених до позбавлення волі. Розгляд судом клопотання  про  зняття  

судимості.  Нагляд  за  дотриманням  законів  під  час виконання судових рішень. 

 

Тема 24. 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 
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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 органуіншої 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.
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4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  У тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Поняття, суть і завдання кримінального процессу. Кримінальний 

процесуальний закон. Засади кримінального процесу.  Суб’єкти кримінального процесу. 

Тема 1. Поняття, 

суть і завдання 

кримінального 

процесу 

9 4 1   4 10 2 2   6 

Тема 2. 

Кримінально-

процесуальний 

закон 

7 2 1   4 4     4 

Тема 3. Засади 

(принципи) 

кримінального 

процесу. 

12 4 4   4 12 2    10 

Тема 4. Суб’єкти 

кримінального 

процесу 

12 6 4   2 10 2    8 

Контрольний 

захід 
            

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

40 16 10   14 36 6 2   28 

Модуль 2 
Змістовий модуль 2. Докази і доказування у кримінальному процесі. Відшкодування шкоди 

у кримінальному провадженні. Процесуальні строки і витрати. Заходи забезпечення 

кримінального провадження. Загальні положення досудового розслідування. 

Тема 1. 

Доказування та 

докази в 

кримінальному 

процесі. 

10 4 2   4 12 2    10 

Тема 2. 

Процесуальні 

строки і витрати. 

Відшкодування  

шкоди  у  

кримінальному 

провадженні 

6 2 2   2 8     8 

Тема 3. Заходи 

забезпечення 

кримінального 

провадження. 

14 6 4   4 16 2    14 

Тема 4. Загальні 8 4 2   2 10 2    8 
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положення 

досудового 

розслідування. 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

            

Усього годин  38 16 10   12 46 6    40 

Модуль 3 
Змістовий модуль 3. Провадження слідчих (розшукових) дій. Повідомлення про підозру. 

Повідомлення про підозру. Зупинення і закінчення досудового розслідування. Оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. Підсудність у кримінальному 

провадженні. Підготовче провадження 

Тема 1. 

Провадження 

слідчих 

(розшукових) дій. 

12 4 4   4 14 2    12 

Тема 2. Негласні 

слідчі (розшукові) 

дії 

10 4 2   4 8     8 

Тема 3. 

Повідомлення про 

підозру. 

8 2 2   4 8  2   6 

Тема 4. Зупинення 

і закінчення 

досудового 

розслідування. 

8 2 2   4 8     8 

Тема 5. 

Оскарження 

рішень, дій чи 

бездіяльності під 

час досудового 

розслідування. 

8 2 2   4 8     8 

Тема 6. 

Особливості 

спеціального 

досудового 

розслідування 

кримінальних 

правопорушень (in 

absentia) 

4 2    2 4     4 

Тема 7. 

Підсудність у 

кримінальному 

провадженні. 

Підготовче 

провадження 

6 2 2   2 10     10 

Разом за змістовим 

модулем 3 
56 18 12   24 60 2 2   56 

Модуль 4. 
Змістовий модуль 4. Судовий розгляд. Міжнародне співробітництво під час кримінального 

провадження. Особливі порядки кримінального провадження. Судове провадження з 
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перегляду судових рішень. Виконання судових рішень 

Тема 1. Загальні 

положення судового 

розгляду, межі 

судового розгляду 

6 2 2   2 10 2    8 

Тема 2. Процедура 

судового розгляду 
8 4 2   4 12 2    10 

Тема 3. Судові 

рішення 
8 2 2   4 6     6 

Тема 4. Особливі 

порядки 

провадження в суді 

першої інстанції 

8 4 2   2 6     6 

Тема 5. Судове 

провадження з 

перегляду судових 

рішень 

12 4 4   4 8 2    6 

Тема 6. 

Провадження за 

нововиявленими або 

виключними 

обставинами 

6 2 2   2 6     6 

Тема 7. Особливі 

порядки 

кримінального 

провадження. 

12 6 4   2 12   12 

Тема 8. Виконання 

судових рішень 
6 2 2   2 6   6 

Тема 9. Міжнародне 

співробітництво під 

час кримінального 

провадження. 

10 4 2   4 8   8 

Разом за змістовим 

модулем 4 
76 28 22   26 74 6    68 

Підсумковий 

контроль 
30     30 30     30 

Усього годин 240 80 54   106 240 20 4   216 
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