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Структура програми проведення атестації  

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з навчальної 

дисципліни «Кримінальний процес» за спеціальністю 262 

«Правоохоронна діяльність»  

з галузі знань 26 «Цивільна безпека» 

 

 

І. Програма 

 

Вступ 

 

Навчальна дисципліна «Кримінальний процес» є обов’язковою  

навчальною дисципліною.   

Програма навчальної дисципліни складена кафедрою кримінального, 

кримінально-виконавчого права та кримінології Академії Державної 

пенітенціарної служби відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої 

освіти денної форми навчання за державним замовленням та за кошти 

фізичних та юридичних осіб за спеціальністю 262 «Правоохоронна 

діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека». 

Кримінальний процес України належить до навчальних дисциплін, 

засвоєння яких становить фундамент фахової підготовки юриста. Володіння 

належними знаннями кримінального процесуального права та практичними 

навичками його застосування є обов’язковим як для судді й прокурора, 

слідчого органу досудового розслідування, дізнавача, оперативного 

працівника органів органів Національної поліції, органів безпеки, 

Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро 

розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і 

митного законодавства, органів Державної прикордонної служби України, 

органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної 

кримінально-виконавчої служби України оскільки виконувані ними функції 

безпосередньо детально регламентовані саме цією галуззю права. Інші 

представники юридичного фаху також не можуть обійтись у своїй практичній 

діяльності без знань основних положень кримінального процесу.  

Навчальний курс включає поняття про предмет і систему кримінального 

процесуального права, принципи кримінального судочинства, суб’єктів 

(сторін, учасників) кримінально-процесуальних відносин, процесуальні 

строки й судові витрати, докази й доказування, досудове й судове 

провадження по кримінальних провадженнях, про перегляд вироків, ухвал, 

постанов у апеляційному та касаційному провадженнях, виконання вироків, 

ухвал, постанов, застосування примусових заходів медичного та виховного 

характеру, про особливі порядки кримінального провадження, міжнародне 

співробітництво під час кримінального провадження. 

Вивчається як дисципліна нормативної частини циклу професійної та 

практичної підготовки. 



Предметом вивчення  навчальної дисципліни є вивчення: чинного 

кримінально-процесуального законодавства; практики слідчих, 

прокурорських і судових органів, інших правоохоронних органів. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Кримінальний процес» 

є оволодіння курсантами, студентами глибокими теоретичними знаннями 

щодо діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду з 

розкриття та розслідування кримінальних правопорушень (злочинів та 

кримінальних проступків), їх судового розгляду, виконання судових рішень, а 

також формування практичних навичок правильного застосування 

кримінально-процесуального закону при проведенні процесуальних дій, 

прийнятті та оформленні процесуальних рішень.  

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Кримінальний 

процес» є засвоєння курсантами, студентами загальних положень 

кримінально-процесуального права, організації діяльності органів досудового 

розслідування, прокуратури та суду з розслідування, судового розгляду та 

вирішення кримінальних правопорушень (злочинів та кримінальних 

проступків), діяльності органів судової влади щодо перевірки вироків, 

постанов та ухвал суду. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант, студент повинен  

 

знати : 

– теорію кримінального процесу; 

– кримінально-процесуальне законодавство України; 

– стан основних проблем кримінальної процесуальної діяльності; 

– практику застосування судами, прокурорами, органами дізнання і 

досудового слідства та адвокатами кримінального процесуального 

законодавства України; 

 

вміти : 

– орієнтуватися в системі кримінального процесуального законодавства 

України;  

– правильно тлумачити і застосовувати норми кримінального 

процесуального права; 

– самостійно поповнювати й поглиблювати свої знання з дисципліни 

«Кримінальний процес»;  

– визначати, обґрунтовувати та обстоювати свою правову позицію при 

проведенні досудового розслідування та під час розгляду судами 

кримінальних проваджень;  



– захищати права, свободи і законні інтереси громадян, юридичних 

осіб, інтереси суспільства і держави під час відправлення 

кримінального провадження; 

– аналізувати тенденції юридичної практики та оцінювати їх з точки 

зору відповідності кримінальному процесуальному законодавству 

України. 

 

Навчальна дисципліна «Кримінальний процес» базується на попередніх 

знаннях курсантів, студентів, які вони отримали з навчальних дисциплін 

«Теорія держави і права», «Конституційне право України», «Кримінальне 

право», «Кримінально-виконавче право», «Цивільне право», «Судові та 

правоохоронні органи» і дає фундаментальні знання для вивчення курсів 

інших галузей права. 

В структурно-логічній схемі підготовки фахівців для Державної 

кримінально-виконавчої служби України даний курс займає особливе місце, 

оскільки діяльність оперативних підрозділів установ виконання покарань та 

слідчих ізоляторів, зокрема з участі у досудовому розслідуванні 

безпосередньо базується на знаннях кримінального процесу, а тому 

кримінальний процес вивчається паралельно з такими навчальними 

дисциплінами, як «Кримінальне право», «Кримінально-виконавче право», 

«Криміналістика» та «Оперативно-розшукова діяльність». 

Оволодіння курсу кримінального процесу сприятиме вільній орієнтації 

курсантами та студентами в системі кримінального процесуального 

законодавства України; постійному ознайомленню з практикою його 

застосування судами України; розумінню перспектив його розвитку 

відповідно до основних напрямків судово-правової реформи.            

 

 

 

2. Зміст дисципліни 

 

Програма навчальної дисципліни складається з 2 частин та 8 

розділів: 

1. Загальна частина. 

1.1. розділ 1. Поняття, суть та засади кримінального провадження. 

1.2. розділ 2. Суб’єкти кримінального провадження. 

1.3. розділ 3. Доказування та відшкодування шкоди у кримінальному 

провадженні. 

1.4. розділ 4. Процесуальні строки та заходи забезпечення у 

кримінальному провадженні.  

2. Особлива частина. 

2.1 розділ 5. Досудове розслідування. 

2.2 розділ 6. Судовий розгляд у кримінального провадження. 

2.3 розділ 7. Провадження з перегляду судових рішень та виконання 

судових рішень. 



2.4 розділ 8. Міжнародно-правові аспекти кримінального процесу та 

особливі порядки кримінального провадження. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

Розділ 1. Поняття, суть та засади кримінального провадження 

 

Тема 1. Кримінальний  процес: поняття, суть і завдання та історичні 

витоки   

 

Поняття, суть і завдання кримінального процесу. Кримінальне 

процесуальне право і його місце в системі інших галузей права. Історичні 

форми кримінального процесу. Кримінальний процес як навчальна 

дисципліна, її роль у підготовці фахівців-правознавців.  

Поняття стадії кримінального процесу. Система стадій кримінального 

процесу, їх загальна характеристика, завдання та особливості.  

Кримінально-процесуальні функції, їх види і значення.  

Поняття, структура і особливості кримінально-процесуальних 

правовідносин.  

Кримінально-процесуальна форма. Особливості кримінально-

процесуальної форми. Уніфікація і диференціація процесуальної форми, 

сучасні проблеми удосконалення кримінально-процесуальної форми.  

Гарантії у кримінальному судочинстві, їх характеристика.  

Кримінально-процесуальні акти, їх види і значення.  

Фіксування кримінального провадження. 

 

 

Тема 2. Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера 

його дії 

 

Кримінальне процесуальне право – самостійна галузь права. Джерела 

кримінального процесуального права України.  

Поняття кримінального процесуального закону та його значення. 

Структура Кримінального процесуального кодексу України.  

Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм.  

Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі і щодо 

осіб.  

Значення рішень Конституційного Суду України, роз’яснень Пленуму 

Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ, відомчих нормативних актів МВС і 

Генеральної прокуратури України для кримінального судочинства. Умови 

застосування кримінального процесуального закону за аналогією. 

 



 

Тема 3. Засади кримінального провадження 

 

Поняття та значення засад кримінального провадження. Класифікація 

засад кримінального провадження. Система засад кримінального судочинства 

і правові гарантії їх реалізації.  

Суть та значення окремих засад кримінального процесу: верховенство 

права; законність; рівність перед законом і судом; повага до людської 

гідності; забезпечення права на свободу та особисту недоторканність; 

недоторканність житла чи іншого володіння особи; таємниця спілкування; 

невтручання у приватне життя; недоторканність права власності; презумпція 

невинуватості; свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких 

родичів та членів сім'ї; заборона двічі притягувати до кримінальної  

відповідальності за одне і те саме правопорушення; забезпечення права на 

захист; доступ до правосуддя; змагальність; безпосередність дослідження 

показань, речей і документів; забезпечення права на оскарження 

процесуальних рішень, дій чи бездіяльності; публічність; диспозитивність; 

гласність і відкритість судового розгляду; розумність строків; мова, якою 

здійснюється кримінальне судочинство. 

 

 

Розділ 2. Суб’єкти кримінального провадження  

 

Тема 4. Суд та суддя як суб’єкти кримінального провадження 

 

Поняття суб’єктів кримінального провадження, їх місце і роль у 

кримінальному судочинстві. Класифікація суб’єктів у теорії кримінального 

процесу.  

Суд, суддя в кримінальному процесі. Функції та повноваження суду 

(судді). Слідчий суддя в досудовому провадженні.  

Присяжний як суб’єкт кримінального провадження. Статус, функції та 

повноваження присяжного. 

 

 

Тема 5. Сторони та учасники кримінального провадження, захист 

учасників кримінального провадження 

  

Сторони та інші учасники кримінального провадження.  

Прокурор у кримінальному процесі та його процесуальне становище у 

різних стадіях кримінального провадження.  

Органи досудового розслідування та їх компетенція. Керівник органу 

досудового розслідування. Процесуальне становище органу дізнання та 

слідчого органу досудового розслідування під час кримінального 

провадження. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого та 

дізнавача.  



Підозрюваний, обвинувачений, підсудний та засуджений їх права та 

обов’язки.  

Потерпілий як учасник кримінального провадження.  

Захисник і його процесуальне становище. Залучення захисника до 

кримінального провадження.  

Представники та законні представники потерпілого, їх права та 

обов’язки.  

Експерт і спеціаліст у кримінальному провадженні, відмінність в 

їхньому процесуальному становищі.  

Свідок, його права та обов’язки. Особи, які не можуть бути допитані як 

свідки.  

Процесуальне становище перекладача в кримінальному провадженні.  

Цивільний позивач та відповідач, їх представники.  

Секретар судового засідання та судовий розпорядник.  

Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному 

провадженні. Відводи, самовідводи і порядок їх вирішення.  

Державний захист працівників суду і правоохоронних органів. 

Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. 

 

 

Розділ 3. Доказування та відшкодування шкоди у кримінальному 

процесі 

  

Тема 6. Докази і доказування у кримінальному провадження 

  

Поняття, сутність і значення кримінально-процесуального доказування. 

Доказове право. Елементи кримінально-процесуального доказування. 

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

Обов’язок доказування у кримінальному процесі. Особливості доказування в 

окремих стадіях кримінального провадження.  

Поняття доказів, та їх класифікація. Поняття джерел доказів та їх види. 

Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел. Перевірка і оцінка 

доказів та їх джерел. Належність, достовірність і допустимість доказів. Умови 

визнання доказів недопустимими. Достатність доказів для прийняття рішення 

у кримінальній справі. Моральні засади доказування.  

Показання свідків і потерпілих. Показання осіб. Показання з чужих слів. 

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

Вирішення питання про речові докази і документи. Висновок експерта і його 

доказове значення. 

 

 

Тема 7. Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні 

 

Поняття шкоди завданої кримінальним правопорушенням. 

Відшкодування (компенсація) шкоди потерпілому.  



Поняття і значення цивільного позову у кримінальному провадженні. 

Переваги спільного розгляду цивільного позову і матеріалів кримінального 

провадження. Форма і зміст позовної заяви. Підстави і порядок пред’явлення 

цивільного позову. Доказування цивільного позову. Особливості досудового 

провадження, в якому заявлено цивільний позов. Процесуальні засоби 

забезпечення відшкодування, завданої кримінальним правопорушенням, 

шкоди та можливої конфіскації майна. Вирішення цивільного позову.  

Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, 

діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову 

діяльність, досудове розслідування, прокуратури та суду. 

 

 

Розділ 4. Процесуальні строки та заходи забезпечення у 

кримінального провадження 

 

Тема 8. Процесуальні строки і витрати 

 

Процесуальні строки і їх правова природа. Поняття, значення, види і 

правила обчислення процесуальних строків. Обов’язковість додержання 

процесуальних строків. Порушення процесуальних строків і їх наслідки. 

Порядок подовження, зупинення і відновлення процесуальних строків.  

Процесуальні витрати, їх поняття, види і значення. Визначення розміру 

та розподіл процесуальних витрат. Зменшення розміру процесуальних витрат. 

Звільнення від оплати, відстрочення та розстрочення процесуальних витрат. 

Витрати, що покладаються на державу. Рішення щодо процесуальних витрат. 

 

 

Тема 9. Заходи забезпечення кримінального провадження 

 

Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види. 

Правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.  

Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. Порядок 

здійснення виклику. Повістка про виклик. Привід та порядок його виконання. 

Накладення грошового стягнення. Порядок вирішення питання про 

накладення грошового стягнення. Тимчасове обмеження у користуванні 

спеціальним правом. Порядок та строки тимчасового обмеження у 

користуванні спеціальним правом. Відсторонення від посади: порядок 

застосування та строки. Тимчасовий доступ до речей і документів. Речі і 

документи, до яких заборонено доступ. Виконання ухвали суду про 

тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасове вилучення майна: 

підстави та процесуальний порядок проведення. Арешт майна. Підстави для 

арешту майна. Клопотання про арешт майна та його розгляд.  

Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів. Місце 

запобіжних заходів серед інших заходів процесуального примусу. Види 

запобіжних заходів. Обставини, що враховуюються при обранні запобіжного 



заходу. Клопотання про застосування запобіжного заходу. Особисте 

зобов’язання. Особиста порука. Домашній арешт. Застава, визначення її 

розміру та порядок внесення. Підстави і процедура звернення застави у доход 

держави. Застосування електронних засобів контролю. Тримання під варту як 

запобіжний захід. Підстави та процесуальний порядок тримання особи під 

вартою. Строки тримання під вартою і порядок їх продовження. Затримання з 

метою приводу. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Строки 

затримання. Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх. Підстави і 

процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного заходу. 

 

 

 

2. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 

 

Розділ 5. Досудове розслідування 

 

Тема 10. Загальні положення досудового розслідування 

 

Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування. Етапи 

досудового розслідування. Дізнання і досудове слідство, як форми досудового 

розслідування. Єдиний реєстр досудових розслідувань. Особливості 

розслідування кримінальних проступків.  

Поняття і значення загальних положень досудового розслідування. 

Підслідність та її види. Початок та місце провадження досудового 

розслідування. Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх 

продовження. Розгляд клопотань під час досудового розслідування. 

Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування. 

Об’єднання і виділення досудового розслідування. Ознайомлення з 

матеріалами досудового розслідування до його завершення. Взаємодія 

слідчого і оперативних підрозділів. Доручення слідчого. Використання 

науково-технічних засобів при проведенні досудового розслідування. 

Розслідування кримінальних правопорушень слідчою групою.  

Складання кримінально-процесуальних документів під час досудового 

розслідування.  

Здійснення прокурорського нагляду, відомчого і судового контролю за 

законністю в діяльності органів розслідування. 

 

 

Тема 11. Провадження слідчих (розшукових), негласних  слідчих 

(розшукових) дій 

 

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

слідчих (розшукових) дій. Загальні процесуальні вимоги до проведення та 

оформлення слідчих (розшукових) дій.  



Допит та його процесуальне оформлення. Особливості виклику і допиту 

малолітньої або неповнолітньої особи. Пред’явлення для впізнання та його 

види. Процесуальний порядок пред’явлення для впізнання. Особливості 

впізнання особи при забезпеченні безпеки учасників кримінального 

судочинства. Проведення допиту та пред’явлення для впізнання в режимі 

відеоконференції. Обшук та його види. Підстави і процесуальний порядок 

проведення обшуку. Особливості проведення окремих видів обшуку. 

Процесуальний порядок оформлення результатів обшуку. Огляд і його види. 

Процесуальний порядок проведення окремих видів огляду. Особливості 

проведення огляду трупа. Ексгумація трупа, підстави і процесуальний 

порядок її проведення. Слідчий експеримент. Освідування і його види. 

Порядок проведення і оформлення окремих видів освідування. Експертиза та 

підстави її проведення. Отримання зразків для проведення експертизи.  

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

негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і результатів негласних 

слідчих (розшукових) дій. Використання результатів негласних слідчих 

(розшукових) дій у доказуванні та в інших цілях. Загальні положення про 

втручання у приватне спілкування. 

 

Тема 12. Фіксація кримінального провадження на стадії досудового 

розслідування 

 

Форми фіксування кримінального провадження. Протокол. Додатки до 

протоколу. Підготовка протоколу та додатка. Інформаційно-

телекомунікаційна система досудового розслідування. Застосування 

технічних засобів фіксування кримінального провадження. Журнал судового 

засідання. Реєстр матеріалів досудового розслідування. Процесуальні 

рішення. 

 

Тема 13. 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 14. Зупинення і закінчення досудового розслідування 

 

Поняття, підстави і умови та процесуальний порядок зупинення 

досудового розслідування. Розшук підозрюваного. Підстави і процесуальний 

порядок відновлення досудового розслідування.  

Загальні положення закінчення досудового розслідування. Форми 

закінчення досудового розслідування.  



Закриття кримінального провадження: підстави та процесуальний 

порядок.  

Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної 

відповідальності. Клопотання прокурора про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності.  

Відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні. 

Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.  

Обвинувальний акт та його значення. Структура та зміст 

обвинувального акту. Додатки до обвинувального акту. Клопотання про 

застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та його 

зміст. Вручення копій обвинувального акта, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного чи виховного характеру та реєстру матеріалів 

досудового розслідування.  

Систематизація і технічне оформлення матеріалів кримінального 

провадження. 

 

 

Тема 15. 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. 

 

 

Розділ 6. Судовий розгляд кримінального провадження  

 

Тема 16. Підсудність та підготовче судове провадження 

 



Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі. Види 

підсудності. Підстави та порядок передачі справ з одного суду до іншого. 

Автоматизована система документообігу суду.  

Поняття, сутність і завдання підготовчого судового провадження. 

Порядок і строки підготовчого судового провадження. Порядок підготовчого 

судового провадження. Питання, які з’ясовуються суддею при підготовчому 

судовому провадженні. Рішення, які приймаються за результатами 

підготовчого судового провадження. Закриття кримінального провадження. 

Підстави і процесуальний порядок повернення обвинувального акту, 

клопотань про застосування примусових заходів виховного чи медичного 

характеру прокурору або за підсудністю. Призначення судового розгляду. Дії 

судді, пов’язані з підготовкою до судового розгляду. Закінчення підготовчого 

судового провадження. Ознайомлення з матеріалами кримінального 

провадження. 

 

 

Тема 17. Судовий розгляд 

 

Сутність і значення стадії судового розгляду. Загальні положення 

судового розгляду кримінальної справи. Безпосередність, усність, 

безперервність судового розгляду. Незмінність складу суду і рівність прав 

сторін у судовому розгляді. Учасники судового розгляду та наслідки їх неявки 

до суду. Підстави і порядок відкладення судового засідання, зупинення 

судового провадження. Розпорядок судового засідання. Заходи, які 

застосовуються до його порушників. Застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій під час 

судового розгляду. Проведення процесуальних дій у режимі відео 

конференції. Межі судового розгляду. Етапи судового розгляду, їх зміст.  

Суть, структура і завдання підготовчої частини судового засідання. 

Поняття і завдання судового слідства. Порядок дослідження доказів в 

судовому засідання. Спрощений порядок судового слідства. Порядок судових 

дебатів. Промови і репліки сторін. Останнє слово обвинуваченого. 

Процесуальний порядок постановлення судового рішення. Види судових 

рішень. Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового рішення. 

Поняття і значення вироку. Види вироків та їх зміст. Питання, що 

вирішуються судом при постановленні вироку. Порядок винесення ухвал у 

судовому засіданні. Ухвалення судового рішення і окрема думка судді. 

Проголошення судового рішення. Роз'яснення судового рішення. Вручення 

копії судового рішення. Журнал судового засідання. Технічна фіксація 

перебігу судового засідання.  

 

 

Тема 18. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції 

 

Особливі порядки провадження в суді першої інстанції.  



Спрощене судове провадження щодо кримінальних проступків. Загальні 

положення спрощеного провадження щодо кримінальних проступків. 

Провадження в суді присяжних. Підстави та порядок провадження в 

суді присяжних. 

 

 

Розділ 7. Провадження з перегляду судових рішень та виконання 

судових рішень 

 

Тема 19. Провадження з перегляду судових рішень: апеляційної, 

касаційної інстанції та за нововиявленими або виключними обставинами 

 

Види перегляду судових рішень у кримінального провадження. Правова 

природа, сутність і завдання перевірки судових рішень в апеляційному 

порядку.  

Право на апеляційне оскарження. Судові рішення, які можуть бути 

оскаржені в апеляційному порядку. Суди, які розглядають справи в 

апеляційному порядку, їх повноваження. Порядок і строки апеляційного 

оскарження. Апеляція, її форма та зміст. Прийняття апеляційної скарги судом 

апеляційної інстанції. Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення 

або відмова відкриття провадження. Підготовка до апеляційного розгляду. 

Межі перегляду судом апеляційної інстанції. Процесуальний порядок 

апеляційного провадження.  

Суть і завдання касаційного провадження. Право на касаційне 

оскарження. Рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку. 

Порядок і строки касаційного оскарження. Касаційна скарга та її зміст. 

Відкриття касаційного провадження. Підготовка касаційного розгляду. Межі 

перегляду судом касаційної інстанції. Процесуальний порядок касаційного 

розгляду. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду 

касаційної скарги. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом 

касаційної інстанції. Судові рішення суду касаційної інстанції. 

Підстави для здійснення кримінального провадження за 

нововиявленими обставинами. Характеристика нововиявлених обставин. 

Особи, які мають право порушити питання про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами. Органи перегляду судових рішень, що набрали 

законної сили, та межі їх повноважень. Строки перегляду судових рішень за 

нововиявленими обставинами. Відкриття кримінального провадження за 

нововиявленими обставинами. Порядок перегляду судового рішення за 

нововиявленими обставинами. Види судових рішень за наслідками 

кримінального провадження за нововиявленими обставинами. 

  

 

Тема 20. Виконання судових рішень 

 



Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень. 

Набрання судовим рішенням законної сили. Наслідки набрання законної сили 

судовим рішенням. Обов`язковість рішень суду. Порядок та строки звернення 

судового рішення до виконання. Порядок виконання судових рішень у 

кримінальному провадженні. Органи і служби, які виконують вирок і 

забезпечують виконання кримінальних покарань. Відстрочка виконання 

вироку. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків. 

Процесуальний порядок розгляду та вирішення питань, які виникають під час 

виконання вироку. Підстави для звільнення від відбування кримінального 

покарання. Умовно-дострокове звільнення від покарання і заміна невідбутої 

частини покарання більш м’яким. Застосування до засуджених примусового 

лікування та його припинення. Тимчасове залишення засудженого у слідчому 

ізоляторі. Умови утримання осіб, засуджених до позбавлення волі. Розгляд 

судом клопотання про зняття судимості. Нагляд за дотриманням законів під 

час виконання судових рішень. 

 

 

Розділ 8. Міжнародно-правові аспекти кримінального процессу та 

особливі порядки кримінального провадження 

 

 

Тема 21. Міжнародне співробітництво під час кримінального 

провадження 

 

Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному 

судочинстві. Законодавство, що регулює міжнародне співробітництво під час 

кримінального провадження. Обсяг та види міжнародного співробітництва під 

час кримінального провадження. Центральні органи України що забезпечують 

міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні.  

Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. Зміст 

та форма запиту про міжнародну правову допомогу. Виконання запиту в 

іноземній державі. Розгляд запиту іноземного компетентного органу про 

міжнародну правову допомогу. Порядок виконання запиту (доручення) про 

міжнародну правову допомогу на території України. Виклик особи, яка 

перебуває за межами України. Допит за запитом компетентного органу 

іноземної держави шляхом проведення відео- або телефонної конференції. 

Розшук, арешт і конфіскація майна. Створення і діяльність спільних слідчих 

груп. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція). 

Порядок підготовки документів та направлення запитів про видачу особи 

(екстрадицію). Межі кримінальної відповідальності виданої особи. Центральні 

органи України щодо видачі особи (екстрадиції). Особливості затримання 

особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за межами України. 

Екстрадиційний арешт. Проведення екстрадиційної перевірки. Відмова у 

видачі особи (екстрадиції). Рішення за запитом про видачу особи 

(екстрадицію) та їх оскарження.  



Порядок і умови перейняття кримінального провадження від іноземних 

держав. Порядок кримінального провадження, що перейняте від іншої 

держави. Порядок і умови передання кримінального провадження 

компетентному органу іншої держави. Наслідки передання кримінального 

провадження компетентному органу іншої держави.  

Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача 

засуджених осіб. Підстави і порядок виконання вироків судів іноземних 

держав. Виконання вироку суду іноземної держави. Розгляд судом питання 

про приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із 

законодавством України. Умови передачі засуджених осіб і їх прийняття для 

відбування покарання. Визнання та виконання вироків міжнародних судових 

установ. 

 

 

Тема 22. Особливі порядки кримінального провадження 

 

Види особливих проваджень у кримінальному процесі.  

Кримінальне провадження на підставі угод. Види угод, їх ініціювання та 

умови укладання. Зміст угоди про примирення. Зміст угоди про визнання 

винуватості. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди. 

Вирок на підставі угоди. Наслідки невиконання угоди. 

Кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Початок 

кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. 

Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у формі 

приватного обвинувачення. 

Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. Особи, щодо яких 

здійснюється особливий порядок кримінального провадження. Особливості 

притягнення до кримінальної відповідальності окремої категорії осіб, їх 

затримання і обрання запобіжного заходу. 

Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. Обставини, що 

підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. 

Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх. Особливості 

проведення процесуальних дій та застосування заходів примусу щодо 

неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених. Порядок застосування до 

неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру. 

Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які 

не досягли віку кримінальної відповідальності. Особливості досудового 

розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових 

заходів виховного характеру. 

Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру. Підстави для здійснення кримінального провадження 

щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Особливості 

досудового та судового кримінального провадження щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру та щодо обмежено осудних осіб. 

Проведення психіатричної експертизи. Обставини що підлягають 



встановленню у кримінальному провадженні щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру. Продовження, зміна або припинення 

застосування примусових заходів медичного характеру. 

Особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що 

становлять державну таємницю. Охорона державної таємниці під час 

кримінального провадження. Кримінальне провадження на території 

дипломатичних представництв, консульських установ України, на 

повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України 

під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно 

приписано до порту, розташованого в Україні. Місце проведення досудового 

розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на території 

дипломатичних представництв, консульських установ, суден України. 

Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. 

 

Тема 23. Прецедентна практика міжнародних судів та ЄСПЛ 

 

Прецендентна практика Європейського суду з прав людини, її вплив на 

відчизняне законодавство, порядок звернення до ЄСПЛ та гучні рішення 

стосовно України.  

 

ІІ. Перелік питань для проведення атестації здобувачів вищої освіти 

 

1. Поняття кримінального процесу. 

2. Історичні форми кримінального процесу. 

3. Функції кримінального процесу як діяльності. 

4. Кримінально-процесуальні відносини. 

5. Стадії кримінального провадження, їхнє визначення і система.  

6. Кримінально-процесуальна форма. 

7. Кримінально-процесуальні гарантії. 

8. Поняття, сутність і значення кримінального процесуального права. 

9. Кримінальний процесуальний закон. Система джерел кримінального 

процесуального права. 

10. Загальна характеристика Кримінального процесуального кодексу 

України.  

11. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм. 

12. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі та 

щодо осіб. 

13. Засади кримінального провадження.  

14. Поняття і класифікація суб’єктів кримінального провадження.   

15. Суд, слідчий суддя, присяжний як суб’єкти кримінально-процесуальної 

діяльності. 

16. Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні. 

17. Автоматизована система документообігу суду. 

18. Сторона обвинувачення у кримінальному провадженні. 

19. Сторона захисту у кримінальному провадженні. 



20. Потерпілий та його представник у кримінальному провадженні. Їх 

процесуальний статус. 

21. Інші учасники кримінального провадження. 

22. Правовий статус свідка як учасника кримінального провадження. 

23. Відводи у кримінальному провадженні. 

24. Поняття, сутність та значення кримінально-процесуального 

доказування. 

25. Предмет і суб’єкти кримінально-процесуального доказування. 

26. Процес доказування у кримінальному судочинстві. 

27. Докази під час  кримінального провадження, їх ознаки та класифікація. 

28. Процесуальні джерела доказів та їх види. 

29. Фіксування кримінального провадження. 

30. Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню у  кримінальному 

провадженні. 

31. Поняття, значення, предмет та підстави цивільного позову про 

відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням. 

32. Відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю правоохоронних органів та суду. 

33. Поняття процесуальних строків та їх значення у кримінальному 

провадженні. 

34. Класифікація строків у кримінальному провадженні. 

35. Порядок обчислення процесуальних строків. 

36. Поняття і види процесуальних витрат. 

37. Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального 

провадження. 

38. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження. 

39. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід як захід 

забезпечення кримінального провадження.   

40. Тимчасовий доступ до речей і документів,  тимчасове вилучення майна 

та  арешт майна як заходи забезпечення кримінального провадження, 

спільні риси та відмінності.   

41. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом та  

відсторонення від посади як заходи забезпечення кримінального 

провадження.   

42. Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх застосування. 

43. Загальний порядок застосування, зміни та скасування запобіжних 

заходів. 

44. Порядок застосування затримання у кримінальному провадженні. 

45. Порядок застосування тримання під вартою у кримінальному 

провадженні. 

46. Поняття та етапи стадії досудового розслідування. 

47. Дізнання та досудове слідство як форми досудового розслідування. 



48. Поняття та характеристика загальних положень досудового 

розслідування. 

49. Розгляд клопотань під час досудового розслідування.  

50. Поняття і значення слідчих (розшукових) дій, умови та підстави їх 

проведення. 

51. Класифікація слідчих (розшукових) дій та їх види. 

52. Втручання у приватне спілкування під час кримінального 

провадження. 

53. Процесуальний порядок проведення слідчих (розшукових) дій. 

54. Особливості проведення допиту як слідчої (розшукової) дії у 

кримінальному провадженні. 

55. Особливості проведення впізнання як слідчої (розшукової) дії у 

кримінальному провадженні. 

56. Особливості проведення обшуку як слідчої (розшукової) дії у 

кримінальному провадженні. 

57. Особливості проведення огляду як слідчої (розшукової) дії у 

кримінальному провадженні. 

58. Процесуальний порядок проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій. 

59. Поняття, зміст та форма повідомлення особи про підозру. 

60. Порядок повідомлення про підозру. Зміна повідомлення про підозру. 

61. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення 

досудового розслідування. 

62. Форми закінчення досудового розслідування. 

63. Закриття кримінального провадження. 

64. Звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

65. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про 

застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру. 

66. Поняття, сутність і значення підготовчого провадження у суді. 

67. Порядок і строки підготовчого провадження у суді. 

68. Поняття, суть і значення стадії судового розгляду у першій інстанції. 

69. Загальні положення судового розгляду у кримінальному провадженні. 

70. Межі судового розгляду. 

71. Процедура судового розгляду у суді першої інстанції. 

72. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. 

73. Судові рішення у суді першої інстанції. 

74. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків. 

75. Провадження в суді присяжних. Статус присяжного. 

76. Поняття та характеристика стадії апеляційного провадження. 

77. Порядок, строки і наслідки апеляційного оскарження у суді. 

78. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом 

апеляційної інстанції.  

79. Судові рішення суду апеляційної інстанції. Зміна вироку або ухвали 

суду судом апеляційної інстанції. 



80. Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого під 

час апеляційного провадження. 

81. Поняття та характеристика стадії касаційного провадження. 

82. Порядок, строки і межі касаційного провадження. 

83. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду 

касаційної скарги.  

84. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної 

інстанції. 

85. Поняття та значення стадії перегляду судових рішень Верховним 

Судом. 

86. Суб’єкти, строки подання та вимоги до заяви про перегляд судового 

рішення Верховним Судом. 

87. Розгляд та наслідки розгляду справи Верховним Судом.  

88. Підстави, суб’єкти, порядок та строки звернення про перегляд 

судового рішення за нововиявленими обставинами. 

89. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами та її наслідки. 

90. Розгляд кримінальних проваджень за нововиявленими обставинами. 

91. Загальна характеристика особливих порядків кримінального 

провадження. 

92. Кримінальне провадження на підставі угод. 

93. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. 

94. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. 

95. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. 

96. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру. 

97. Кримінальне провадження, яке містить державну таємницю. 

98. 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. 

99. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. 

100. Поняття, значення та умови реалізації стадії виконання вироку. 

101. Процесуальний порядок виконання судових рішень у 

кримінальному провадженні. 

102. Порядок вирішення судом питань, пов’язаних із виконанням 

вироку. 

103. Звернення судового рішення до виконання. 

104. Поняття, завдання та правова основа міжнародного 

співробітництва під час кримінального провадження. 

105. Процесуальний порядок надання міжнародної правової допомоги 

під час проведення процесуальних дій. 

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

107. Кримінальне провадження у порядку перейняття. 



108. Визнання та виконання вироків іноземних судів та передання 

засуджених осіб. 

 

 

ІІІ. Критерії оцінювання відповідей на питання   

 

Оцінка виставляється за чотирибальною системою. 

Оцінка «відмінно» виставляється курсанту (студенту), який ґрунтовно і 

повно викладає вивчений матеріал; виявляє повне розуміння матеріалу, 

обґрунтовує власні думки, застосовує знання на практиці, показує вміння 

працювати з нормативною базою, наводить необхідні приклади за 

підручниками; здатний здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, 

концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки та узагальнення; 

викладає матеріал послідовно і правильно з позицій норм літературної мови. 

Оцінка «добре» виставляється курсанту (студенту), який надає 

відповідь, що задовольняє вимоги, які висуваються до оцінки «відмінно», але 

припускається несуттєвих помилок та поодиноких недоліків у послідовності 

викладу матеріалу і мовленнєвому оформленні. 

Оцінка «задовільно» виставляється курсанту (студенту), який виявляє 

знання і розуміння основних положень теми; викладає матеріал не повною 

мірою і припускається помилок у формулюванні правил, визначень; не вміє 

глибоко і переконливо обґрунтовувати власні думки і виявляє утруднення 

щодо добору прикладів; викладає матеріал непослідовно і припускається 

помилок у мовленнєвому оформленні. 

Оцінка «незадовільно» виставляється курсанту (студенту), який виявляє 

незнання більшої частини вивченого матеріалу відповідного розділу, у 

формулюванні правил і визначень припускається помилок, що спотворюють 

їх зміст, непослідовно і невпевнено викладає матеріал. Оцінка «незадовільно» 

виставляється курсанту (студенту) й тоді, коли він виявляє повне нерозуміння 

матеріалу. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

0-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
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