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1. Опис навчальної дисципліни 

Кримінальний процес 
 

Галузь знань, спеціальність, освітня програма, освітній ступінь 
Освітній ступінь Бакалавр 
Спеціальність 081 Право 
Освітня програма Право 

Характеристика навчальної дисципліни 
Вид денна заочна 
Загальна кількість годин  210 240 
Кількість кредитів ECTS  7 8 
Кількість змістових модулів 2 
Курсовий проект (робота) 
(якщо є в робочому навчальному плані) 

 

Форма контролю Екзамен, залік 
 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 
 
 денна форма навчання заочна форма навчання 
Рік підготовки 2 3 
Семестр 3, 4 5, 6 
Лекційні заняття 60 год. 12 год 
Практичні, семінарські заняття 60 год. 16 год 
Лабораторні заняття - - 
Самостійна робота 160 год. 216 год 
Індивідуальні завдання - - 
Кількість тижневих годин  
для денної форми навчання 

- 
 

- 
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2. Мета, завдання та компетентності навчальної дисципліни 
 

Кримінальний процес як навчальна дисципліна ґрунтується на базі науки 

кримінально-процесуального права і практики його застосування судами, 

прокурорами, слідчими, органами дізнання, адвокатами. 

Аналіз соціально-політичних, економічних, правових та організаційних 

заходів перебудови суспільства, які вживаються останнім часом, свідчить про 

те, що державна влада прагне протиставити негативним тенденціям 

суспільного розвитку усю свою інтелектуальну і організаційну міць і змінити 

ситуацію на краще. Провідною умовою самозбереження нашого суспільства, 

реальним інструментом подолання негативних тенденцій у всіх сферах його 

життєдіяльності виступає боротьба зі злочинністю як організаційно 

впорядкований стан протидії останній з боку позитивних сил соціального 

організму, адже злочинність на сьогоднішній день становить загрозу 

національній безпеці України. 

Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» 

конкретизує основну мету курсу. При цьому використовуються усі можливі 

дидактичні форми, методи та прийоми викладання матеріалу курсу. 

Зокрема, робоча програма навчальної дисципліни повинна відобразити 

реалізацію фундаментальної, функціональної та виховної мети з студентами-

бакалаврами юридичного факультету. 

Фундаментальна мета реалізовується на лекційних, а також 

семінарських заняттях. Крім того, студенти-бакалаври повинні значну 

кількість часу присвятити самостійній роботі у вивченні окремих тем, 

розв’язанні актуальних проблем навчальної дисципліни. 

Для реалізації функціональної мети студенти-бакалаври повинні вміти 

аналізувати, творчо осмислювати та логічно впорядковувати інформацію. 

Виховна мета полягає у формуванні в студентів-бакалаврів відданості 

ідеям істини, добра, справедливості і законності, почуття відповідальності 

перед суспільством, державою і людиною. 
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Метою викладання курсу «Кримінального процесу України» є розкриття 

його значення для охорони прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб 

у кримінальному процесі, для зміцнення законності і правопорядку, охорони 

інтересів суспільства і держави. В результаті вивчення курсу студенти 

повинні: 

знати:  

o теорію кримінального процесу, кримінально-процесуальне 

законодавство України, практику його застосування судами, 

прокурорами, органами дізнання та досудового слідства і адвокатами, 

основи кримінального процесу зарубіжних держав; 

вміти:  

o правильно тлумачити і застосовувати норми кримінально-

процесуального права, самостійно поповнювати і поглиблювати свої 

знання, визначати, обґрунтовувати і обстоювати свою правову 

позицію, захищати права, свободи і законні інтереси громадян, 

юридичних осіб, інтереси суспільства і держави. 

Курс «Кримінального процесу України» поділяється на дві частини: загальну 

та особливу. 

У загальній частині розглядаються основні, вихідні положення: 

походження, призначення та історичні форми кримінального процесу; 

поняття, завдання і принципи кримінального процесу України; чинність 

кримінально-процесуального закону в часі, просторі та щодо осіб; джерела 

кримінально-процесуального права; правовий статус учасників кримінального 

провадження; теорія доказів і доказування; заходи забезпечення 

кримінального провадження. 

На основі цих фундаментальних положень в особливій частині курсу 

вивчається рух кримінальної справи на всіх стадіях кримінального процесу, 

починаючи з порушення кримінальної справи і закінчуючи стадією перегляду 

судових рішень за ново виявленими обставинами, а також особливі порядки 

кримінального провадження. 
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Робоча навчальна програмам допоможе студенту розібратися в великому 

масиві нормативних актів, навчить студента вмінню застосовувати ту чи іншу 

правову норму. 

За цих умов студент повинен засвоїти теоретичні знання з навчальної 

дисципліни, повинен вміти застосувати ці знання у практичній діяльності. 

Набуття компетентностей: 

загальні компетентності (ЗК): 

- ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
- ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово; 
- ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
- ЗК8. Здатність бути критичним і самокритичним. 

фахові (спеціальні) компетентності (ФК): 

- СК3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної 

цінності, розуміння їх правової природи; 
- СК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування 

норм матеріального і процесуального права; 
- СК12. Здатність аналізувати правові проблеми,формувати та 

обґрунтовувати правові позиції; 
- СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових 

явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності. 
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3. Програма та структура навчальної дисципліни для: 
– повного терміну денної (заочної) форми навчання. 
 

Змістовний модуль 1. 

Тема 1. Поняття, завдання і система кримінального процесу. 

Поняття кримінального процесу як виду державної діяльності. Завдання 

кримінального процесу. Роль кримінального процесу у державному механізмі 

боротьби зі злочинністю та в охороні прав і свобод особи. 

Історичні форми кримінального процесу. 

Стадії кримінального процесу. 

Функції кримінального процесу: поняття, основні види. Кримінально-

процесуальна форма, її зміст і значення. Процесуальні відносини: поняття та 

особливості. Процесуальні гарантії: поняття і значення. 

Джерела кримінального процесуального права. 

Наука кримінального процесуального права, її розвиток в Україні. 

Кримінальний процес як навчальна дисципліна, її завдання. 

Зв'язок кримінального процесу з іншими галузями права, суміжними 

науками, а також з оперативно-розшуковою діяльністю. 

Тема 2. Засади кримінального провадження. 

Поняття, значення і система засад кримінального провадження. 

Конституційні засади кримінального провадження, їх значення та зміст. 

Верховенство права. Рівність перед законом і судом. Повага до людської 

гідності. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканість. 

Недоторканність житла чи іншого володіння особи. Таємниця спілкування. 

Невтручання у приватне життя. Презумпція невинуватості та забезпечення 

доведеності вини. Забезпечення права на захист. Змагальність сторін та свобода 

в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. 

Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності. 

Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування 

технічними засобами. Мова, якою здійснюється кримінальне провадження. 
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Засади, закріплені у Кримінальному процесуальному кодексі, їх значення 

та зміст. Недоторканість права власності. 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 провадження. Доступ до 

правосуддя та обов’язковість судових рішень. Безпосередність дослідження 

показань, речей і документів. Публічність. Диспозитивність. Розумність 

строків. 

Тема 3. Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження. 

Поняття і класифікація  учасників кримінального провадження. Державні 

органи і посадові особи, які ведуть процес. Суд, як орган правосуддя. Його 

повноваження і завдання. Хто може бути рекомендований на посаду судді. 

Присяга судді. Слідчий суддя. 

 Сторони обвинувачення. Прокурор, його завдання і повноваження у 

кримінальному провадженні на різних його стадіях. Керівник органу 

досудового розслідування, слідчі, дізнавачі, оперативні підрозділи, їх завдання 

і повноваження.  

Обставини, що виключають можливість участі у упровадженні слідчого 

судді, присяжного, прокурора, слідчого, дізнавача. Відводи й самовідводи.  

Сторона захисту. Поняття захисту в кримінальному процесі. 

Підозрюваний, обвинувачений, засуджений, виправданий, їх права і 

обов’язки.  

Захисник підозрюваного, обвинуваченого, його завдання, права та 

обов'язки. Коло осіб, які можуть бути захисниками. Обставини, які виключають 

участь особи у провадженні як захисника. Запрошення, призначення, заміна 

захисника. Момент допуску захисника до участі у провадженні. Підстави 

обов'язкової участі захисника в кримінальному процесі. Відмова підозрюваного, 

обвинуваченого від захисника. Оплата праці захисника. 

Законний представник підозрюваного, обвинуваченого. Коло осіб, які 

можуть брати участь у провадженні як законні представники, їхні права та 

обов'язки. 
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Потерпілий, його права і обов’язки. Представник, законний представник 

потерпілого, їх повноваження. Інші учасники кримінального провадження, їх 

права і обов’язки.  

 

Тема 4. Докази і доказування. 

Поняття і значення кримінально-процесуального доказування. Доказове 

право. Теорія пізнання і теорія доказів. Мета доказування у кримінальному 

процесі. Поняття і зміст істини у кримінальному процесі. 

Предмет і межі доказування у кримінальному провадженні. Особливості 

предмета доказування в окремих категоріях проваджень. 

Поняття доказів та їх процесуальних джерел. Належність і допустимість 

доказів. Класифікація доказів та їх джерел. 

Процес доказування у кримінальному провадженні, його елементи. 

Збирання доказів. Способи збирання доказів. Застосування науково-технічних 

засобів для збирання доказів. Оцінка доказів. Принципи доказування. 

Обов’язок  доказування. Участь у доказуванні підозрюваного, обвинуваченого, 

захисника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та інших 

осіб. Поняття та значення оцінки доказів. Правила оцінки доказів. 

Характеристика джерел доказів. Показання підозрюваного, 

обвинуваченого, потерпілого, свідка, експерта, їх предмет і значення. 

Перевірка і оцінка показань. Обмова і самообмова у показаннях 

підозрюваного та обвинуваченого.  

Речові докази, їх поняття й види. Процес формування речових доказів. 

Оцінка речових доказів. Поняття і види документів як джерел доказів. 

Використання матеріалів, зібраних оперативними підрозділами, як доказів у 

кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів і документів. 

Вирішення питання про речові докази і документи після закінчення 

кримінального провадження.   

Висновок експерта, його предмет, значення, форма і зміст. Підстави для 

призначення експертизи у кримінальному процесі. Випадки обов'язкового 
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призначення експертизи. Права, обов'язки та відповідальність експерта.   

Підстави   для    відводу    експерта,    порядок    його   вирішення. Відмінність 

експерта від спеціаліста. Перевірка і оцінка  висновку експерта.  

 

Змістовний модуль 2 

Тема 5. Фіксування кримінального провадження. Процесуальні строки і 

витрати. Відшкодування шкоди.   

Форми фіксування процесуальних дій, їх перелік.  

Протоколи, як засоби збирання й перевірки доказів та їх джерел, їх структура 

і зміст. Додатки до протоколів.  

Значення фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів. Коло 

осіб, які можуть приймати  рішення про фіксацію процесуальних дій. Порядок 

проведення фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів. Порядок 

зберігання оригінальних примірників технічних носіїв інформації. Наслідки 

незастосування технічних засобів фіксації кримінального провадження у 

випадках, якщо воно є обов’язковим.  

Журнал судового засідання, його поняття, зміст і значення. Порядок 

ведення журналу судового засідання. Ухвали суду, які зазначаються в журналі 

судових засідань.  

Реєстр матеріалів досудового розслідування. 

Поняття і види процесуальних рішень. Структура, зміст і порядок 

виготовлення постанови слідчого, прокурора. 

Поняття повідомлення у кримінальному проваджені, підстави їх 

здійснення, зміст і значення 

Поняття і встановлення процесуальних строків. Їх  

Обчислення процесуальних строків. Додержання та поновлення 

процесуальних строків. 

Поняття і види процесуальних витрат, їх зміст. Зменшення розміру 

процесуальних витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення та 

розстрочення процесуальних витрат. Розміри процесуальних витрат. 
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Визначення розміру процесуальних витрат. Розподіл і прийняття рішення 

щодо процесуальних витрат. 

Право потерпілого на відшкодування шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням. Підстави і способи відшкодування шкоди потерпілому. 

Добровільний спосіб відшкодування шкоди, його зміст. Обмеження щодо 

відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, певним 

категоріям юридичних осіб. Відшкодування шкоди потерпілому шляхом 

стягнення судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в 

кримінальному провадженні. 

Підстави і порядок компенсації шкоди потерпілому державою за рахунок 

Державного бюджету України. Виплата винагороди викравачу. 

Підстави і порядок пред’явлення цивільного позову у кримінальному 

проваджені, порядок його розгляду і вирішення судом. 

 Підстави і порядок відшкодування (компенсації) шкоди, завданої 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю оперативного органу, 

досудового розслідування, прокуратури або суду. 

 

Тема 6. Заходи забезпечення кримінального провадження 

Поняття, призначення і види заходів забезпечення кримінального 

провадження. Загальні правила їх застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження. Поняття виклику, підстави і порядок здійснення. 

Зміст повістки про виклик. Поважні причини неприбуття на виклик. Наслідки 

неприбуття на виклик. 

Поняття, підстави та порядок прийняття рішення про привід. Коло осіб, до 

яких не може бути застосований привід. 

Підстави  і мета застосування грошового стягнення. Порядок розгляду і 

вирішення питання про накладання грошового стягнення та скасування ухвали 

про накладення грошового стягнення. 

Загальні положення тимчасового обмеження у користуванні спеціальним 

правом та тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування 
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спеціальним правом. Порядок розгляду і вирішення питання про тимчасове 

обмеження у користуванні спеціальним правом. 

Загальні положення, порядок розгляду і вирішення питання про 

відсторонення від посади підозрюваного або обвинуваченого. Підстави і порядок 

продовження строку відсторонення від посади та його скасування. 

Загальне положення тимчасового доступу до речей і документів, підстави 

його застосування. Коло учасників кримінального провадження, які мають право 

звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ. Речі і документи, до яких 

заборонено доступ або які містять охоронювану законом таємницю Порядок 

розгляду і вирішення питання про тимчасовий доступ до речей і документів та 

виконання даного рішення. 

Поняття, підстави і порядок тимчасового вилучення майна та його 

припинення. 

Поняття і підстави арешту майна. Порядок розгляду і вирішення питання 

про арешт майна та скасування рішення про його арешт. 

 

Тема 7. Запобіжні заходи 

Поняття, види і мета застосування запобіжних заходів. Підстави 

застосування запобіжних заходів і обставини, які враховуються при їх обранні. 

Порядок обрання, зміни і скасування запобіжних заходів. 

Поняття і порядок застосування окремих видів запобіжних заходів як 

запобіжного заходу особистого зобов’язання. Наслідки невиконання 

підозрюваним, обвинуваченим покладених запобіжним заходом обов’язків. 

Поняття і процесуальний порядок застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження  особистої поруки як запобіжного заходу. Обов’язки 

поручителя та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов’язань.  

Поняття і підстави взяття підозрюваного, обвинуваченого під домашній 

арешт. Порядок розгляду і вирішення клопотання про застосування цього 

запобіжного заходу. Виконання ухвали слідчого судді, суду про застосування 

домашнього арешту. Застосування застави як запобіжного заходу.  
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Підстави й порядок застосування як запобіжного заходу тримання під варту. 

Клопотання слідчого і прокурора, ухвала слідчого судді, суду, їх форма та зміст. 

Строки тримання під вартою. Місце і порядок тримання осіб, взятих під варту. 

Порядок продовження строків тримання підозрюваного, обвинуваченого під 

вартою. Особливості застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 

варту щодо окремих категорій осіб. 

Підстави і порядок застосування як тимчасового запобіжного заходу 

затримання підозрюваного, обвинуваченого за ухвалою слідчого судді, суду або 

без ухвали слідчого судді, суду. 

 

Особлива частина 

Змістовний модуль 3 

Тема 8. Загальні положення досудового розслідування. Слідчі 

(розшукові) дії. Негласні слідчі (розшукові) дії. 

Поняття, завдання і значення стадії досудового розслідування. 

Початок досудового розслідування. Особи, які уповноважені на прийняття 

та реєстрацію заяв і повідомлень  про кримінальні правопорушення. Форми 

досудового розслідування.  

Поняття і види підслідності. Предметна (родова) підслідність. 

Територіальна підслідність. Підслідність за зв’язком справ.  

Підстави і порядок об’єднання і виділення справ. Строки досудового 

розслідування. 

Підстави й порядок ознайомлення з матеріалами досудового розслідування 

до його завершення. 

Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування до 

його завершення. Відповідальність винних у розголошені відомостей досудового 

розслідування без дозволу уповноважених осіб. 

Здійснення прокурорського нагляду, судового та відомчого контролю за 

додержанням законів органами досудового розслідування. 
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Поняття та види слідчих (розшукових) дій. Слідчі (розшукові) дії, які 

проводяться за постановою і без неї. Підстави до проведення слідчих 

(розшукових) дій.  

Порядок виклику і проведення допиту. Особливості допиту малолітньої 

або неповнолітньої особи.  

Види і порядок пред’явлення для впізнання. Проведення допиту, впізнання 

у режимі відео конференції. Підстави і порядок проведення обшуку. Протокол 

обшуку.   

Огляд, його мета, види і порядок проведення. Огляд місцевості, 

приміщення, предметів і документів, тварин, трупа. Протокол огляду. 

Ексгумація трупа. Поняття, підстави та процесуальний порядок 

проведення. Освідування, його поняття, мета, види, підстави та порядок 

проведення. 

Відтворення обстановки та обставин події, його сутність, підстави та 

порядок проведення. Протокол відтворення обстановки та обставин події. 

Мета і порядок проведення освідування особи. 

Підстави та порядок призначення експертизи. Одержання зразків для 

експертного дослідження. Випадки обов'язкового призначення експертизи. 

Порядок залучення експерта. Особливості призначення стаціонарних 

судово-медичної та судово-психіатричної експертиз. 

Поняття та види негласних слідчих (розшукових) дій. Загальні положення 

про негласні слідчі чи розшукові дії.  

Підстави і порядок прийняття рішення про проведення негласних слідчих 

чи розшукових дій. Строки дій ухвали про дозвіл на проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії та підстави і порядок їх продовження.  

Порядок фіксації ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.  

Негласні слідчі (розшукові) дії, пов’язані з втручанням  у приватне 

спілкування. Аудіо-, відео-контроль особи. Накладення арешту на 

кореспонденцію. Огляд і виїмка кореспонденції. Зняття інформації з 
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транспортних телекомунікаційних джерел. Зняття інформації з електронних 

інформаційних систем.   

Інші види негласних слідчих (розшукових) дій.  

Обмеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. 

Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. Спостереження за 

особою, річчю або місцем. Контроль за вчиненням злочину. Негласне 

отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.  

 

Тема. 9  Притягнення до кримінальної відповідальності. Зупинення та 

закінчення досудового розслідування. Особливості розслідування 

кримінальних проступків. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під 

час досудового розслідування. 

Підстави притягнення до кримінальної відповідальності. Випадки 

повідомлення про підозру. Обов’язковість повідомлення підозрюваному про 

його права.  

Зміст письмового повідомлення про підозру. Структура письмового 

повідомлення про підозру.  

Порядок вручення письмового повідомлення про підозру. 

Підстави та порядок зупинення досудового розслідування. Розшук 

підозрюваного та відновлення досудового розслідування. Форми закінчення 

досудового розслідування. Підстави та порядок закриття кримінального 

провадження.  

Порядок звільнення від кримінальної відповідальності. Структура і зміст 

клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності. 

Порядок розгляду клопотання прокурора. Відновлення провадження при відмові 

від поручительства. 

Завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів 

досудового розслідування. 

Порядок складання і структура обвинувального акта. Додатки до 

обвинувального акту. 
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Клопотання про застосування примусових заходів виховного і медичного 

характеру, їх зміст. 

Обов’язок прокурора надати копію обвинувального акта, клопотання та 

реєстру матеріалів досудового розслідування, підозрюваному та його захиснику, 

законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається 

застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру. 

Підстави, порядок і строки продовження досудового слідства.  

Загальні положення досудового розслідування кримінальних проступків. 

Особливості закінчення досудового розслідування кримінальних 

проступків. 

Документи, які слідчі зобов’язані подати на затвердження прокурору. 

Строки подачі документів.  

Дії прокурора після повідомлення особи про підозру. 

Клопотання прокурора про розгляд обвинувального акта у спрощеному 

проваджені. 

Добровільна згода підозрюваного та потерпілого на розгляд обвинувального 

акта у спрощеному проваджені. Додатки до обвинувального акта. 

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування 

чи прокурора під час досудового розслідування. Строк подання скарги на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора. Підстава повернення скарги 

на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора або відмови відкриття 

провадження. 

Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи 

прокурора під час досудового провадження. 

Підстави та порядок оскарження ухвал слідчого судді під час досудового 

провадження. 

Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора. 
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Тема 10. Підготовче провадження та судовий розгляд у кримінальному 

провадженні. Особливі порядки провадження у суді першої інстанції. 

Поняття і значення стадії підготовчого провадження. Питання, які 

з’ясовуються у підготовчому судовому засіданні. Строки проведення 

підготовчого судового засідання. Види рішень суду за результатами 

підготовчого судового засідання. Повернення кримінального провадження для 

продовження  досудового розслідування. Закриття кримінального провадження. 

Повернення обвинувального акта, клопотання про застосування примусових 

заходів прокурору. Направлення кримінального провадження для встановлення 

підсудності. Призначення судового розгляду. Питання, які підлягають 

вирішенню  судом з метою підготовки кримінального провадження до судового 

розгляду. Строки призначення судового розгляду. 

Порядок оскарження ухвали про повернення обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів. 

Завдання і значення стадії  судового розгляду. Здійснення засад 

кримінального процесу в стадії судового розгляду.  

Незмінність складу суду при розгляді провадження. Безперервність складу 

суду. 

Участь прокурора, обвинуваченого, захисника, потерпілого, цивільного 

позивача, цивільного відповідача, свідка, спеціаліста, експерта або перекладача 

в судовому розгляді, наслідки їх неявки в судове засідання. 

Підтримання порядку у залі судового засідання. Заходи, які вживаються до 

осіб, які порушують порядок у залі судового засідання і виявляють неповагу до 

суду. Межі судового розгляду. 

Об’єднання або виділення  матеріалів кримінального провадження. 

Зупинення судового провадження і оголошення розшуку обвинуваченого. 

Проведення процесуальних дій у режимі відео-конференцій під час судового 

провадження. 

Підстави і порядок проведення дистанційного судового провадження. 
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Процедура і початок судового розгляду. Питання, що розглядаються в цій 

частині. 

Судове слідство. Процесуальний порядок допиту обвинуваченого, свідка, 

потерпілого, експерта. Особливості допиту малолітнього, неповнолітнього 

свідка. Дослідження речових доказів, документів, звуко- і відеозаписів, огляд на 

місці. Закінчення з’ясування обставин та перевірка їх доказами. 

Судові дебати, їх значення, порядок і зміст. Промови прокурора, 

потерпілого, його представника чи законного представника, цивільного 

позивача, його представника чи законного представника, цивільного відповідача, 

його представника, обвинуваченого, його законного представника, захисника. 

Репліки учасників судових дебатів. 

Останнє слово підсудного, його значення. Сутність і значення судових 

вироку і ухвали. Процесуальний порядок постановлення вироку чи ухвали. 

Структура вироку, ухвали. Вступна частина вироку чи ухвали. Мотивувальна 

частина вироку, ухвали. Резолютивна частина вироку, ухвали. 

Види вироків. Підстави для винесення обвинувального вироку. Підстави для 

винесення виправдувального вироку. Права особи, виправданої судом. 

Порядок проголошення вироку, ухвали. Окрема думка судді, її юридичне 

значення. 

Строк вручення копії вироку, ухвали засудженому, виправданому, іншим 

учасникам судового провадження. 

Виправлення помилок у рішеннях суду. Роз’яснення судового рішення. 

Спрощене провадження щодо кримінальних поступків. Порядок 

спрощеного провадження. Строки розгляду обвинувального акту у спрощеному 

проваджені. Порядок оскарження вироку суду за результатами спрощеного 

провадження. 

Провадження в суді присяжних. Підстави для розгляду кримінального 

провадження стосовно обвинуваченого судом присяжних. Процедура 

визначення присяжних і виклику їх в судове засідання. Права присяжних. 

Обов’язки присяжних. Порядок вирішення питань, пов’язаних зі звільненням 
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присяжних від участі в розгляді кримінального провадження, а також питання 

про самовідводи і відводи присяжних. 

Приведення присяжних до присяги, її зміст. Усунення присяжного. 

Порядок наради і голосування в суді присяжних. 

 

Тема 11. Провадження в суді апеляційної інстанції. Провадження в 

суді касаційної інстанції. Провадження за нововиявленими або 

виключними обставинами  

Поняття і значення стадії апеляційного провадження. 

Судові рішення, на які може бути подана апеляція. Особливості апеляційного 

оскарження окремих судових рішень.  

Суб’єкти, порядок  та строки апеляційного оскарження. Вимоги до 

апеляційної скарги.  

Розгляд справи за апеляцією. Наслідки подання апеляційної скарги. 

Заперечення на апеляційну скаргу, їх атрибути. Підстави для скасування або 

зміни судового рішення. 

Результати розгляду проваджень в апеляційній інстанції. Види судових 

рішень апеляційної інстанції. 

Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого. 

Суть і значення касаційного провадження. Суб’єкти, порядок і строки 

касаційного оскарження. Вимоги до касаційної скарги.  

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. Межі перегляду судом касаційної інстанції. 

Розгляд за касацією. Підстави та порядок передачі кримінального 

провадження на розгляд палати, об'єднаної або Великої Палати Верховного Суду. 

Письмове касаційне провадження. Підстави для скасування або зміни судового 

рішення.  
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Результати розгляду справ у касаційному провадженні. Постанова суду 

касаційної інстанції. Поняття та підстави 

Поняття і підстави для здійснення провадження за нововиявленими або 

виключними обставинами. Суб’єкт, порядок та строки звернення про перегляд 

судового рішення за нововиявленими  або виключними обставинами. 

Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами. Строки розгляду 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. 

Порядок розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими 

або виключними обставинами. Зупинення виконання рішення. Результати 

розгляду кримінального провадження за нововиявленими або виключними 

обставинами. 

 

Змістовний модуль 4. 

Тема 12. Кримінальне провадження на підставі угод. Кримінальне 

провадження у формі приватного обвинувачення. Кримінальне 

провадження щодо окремої категорії осіб. 

Суб’єкти, за ініціативою яких може бути укладена угода про примирення.  

Угода між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання 

винуватості. 

Порядок укладання угод в кримінальному провадженні. Обставини, що 

враховуються при укладанні угоди.  

Зміст угоди про примирення та про визнання винуватості.  

Порядок і судового провадження на підставі угод.  

Наслідки укладення та затвердження угоди про примирення. Питання, які 

повинен з’ясувати суд в обвинуваченого перед прийняттям рішення про 

затвердження угоди про винуватість. 
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Підстави для відмови в затвердженні угод. Вирок на підставі угод.  

Підстави та порядок скасування вироку. Наслідки скасування вироку. 

Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. 

Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у формі 

приватного обвинувачення.  

Суб’єкти, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального 

провадження. 

Порядок притягнення до кримінальної відповідальності суб’єктів, щодо 

яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження. 

Особливий порядок затримання і обрання запобіжного заходу суддів, 

народних депутатів України. 

Особливості проведення слідчих (розшукових), в тому числі негласних 

слідчих (розшукових) дій, що відповідно до закону обмежують права і свободи 

народного депутата України. Інформування державних та інших органів чи 

службових осіб про застосування запобіжного заходу, ухвалення вироку.  

 

Тема 13. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. Кримінальне 

провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. 

Кримінальне провадження, яке містить державну таємницю. 

Загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх. 

Обставини, що підлягають встановленню і з’ясуванню у кримінальному 

провадженні щодо неповнолітніх. 

Особливості допиту неповнолітнього підозрюваного. Підстави 

застосування до неповнолітнього підозрюваного запобіжного заходу. 

Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, 

які не досягли віку кримінальної відповідальності.  

Підстави і строки поміщення неповнолітнього в приймальник-

розподільник для дітей. Ухвали суду у кримінальному провадженні щодо 

застосування примусових заходів виховного характеру. 
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Дострокове звільнення неповнолітнього від примусового заходу виховного 

характеру. Підстави для здійснення примусових заходів медичного характеру. 

Порядок здійснення досудового розслідування, Обставини, що підлягають 

встановленню під час кримінального провадження щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру. 

Обставини, які дають підстави для залучення експерта для проведення 

психіатричної експертизи. Запобіжні заходи , що застосовуються до особи, в 

кримінальному провадженні. 

Порядок закінчення досудового розслідування. Судовий розгляд 

клопотання про застосування примусових засобів медичного характеру. 

Ухвала суду про застосування примусових заходів медичного характеру. 

Відновлення кримінального провадження та оскарження ухвали суду про 

застосування примусового заходу медичного характеру. 

Охорона державної таємниці під час кримінального провадження.  

Доступ до матеріалів, які містять відомості, що становлять державну 

таємницю. 

Особливості проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке 

містить державну таємницю. 

 

Тема 14. 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. Відновлення втрачених матеріалів. Виконання 

судових рішень. 

Службові особи, уповноважені на вчинення процесуальних дій. 

Процесуальні дії під час кримінального провадження. 

Строки подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна 

затриманої особи. Порядок і строки затримання особи. Місце проведення 
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досудового розслідування. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою 

про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. 

Зміст заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального 

провадження. Судовий розгляд заяви про відновлення втрачених матеріалів 

кримінального провадження. Ухвала суду про відновлення матеріалів 

втраченого кримінального провадження. 

Набрання судовим рішенням законної сили. Порядок виконання судових 

рішень у кримінальному провадженні. Відстрочка виконання вироку. 

Питання, які вирішуються судом під час та після виконання вироку. 

Порядок вирішення судом питань, пов’язаних з виконанням вироку. 

Судовий розгляд  клопотань про вирішення питань, які безпосередньо 

стосуються прав, обов’язків чи законних інтересів особи. 

Ухвала суду за наслідками розгляду клопотання та порядок її оскарження. 

 

Тема 15. Засади міжнародного співробітництва. Міжнародна правова 

допомога при провадженні процесуальних дій. Екстрадиція. Кримінальне 

провадження у порядку перейняття. Визнання та виконання вироків судів 

іноземних держав. 

Роз’яснення терміни міжнародного співробітництва. 

Обсяг міжнародного співробітництва. Законодавство, що регулює 

міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. 

Центральні органи України, уповноважені звертатись із запитами про 

міжнародну правову допомогу та розглядати відповідні запити іноземних 

компетентних органів. 

Форма запиту і порядок посилання його за кордон. 

Порядок прийняття і розгляду уповноваженим (центральним) органам 

України запиту про міжнародне співробітництво. Запит про міжнародну правову 

допомогу. Атрибути запиту. Рішення за запитом щодо міжнародної правової 

допомоги, які приймаються виключно центральним органом України. 
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Задоволення і відмова у задоволенні запиту. Підстави відмови у виконанні 

запиту. Процесуальні дії, які можуть бути проведенні в порядку надання 

міжнародної правової допомоги. Процесуальні дії, які потребують спеціального 

дозволу. Тимчасова передача особи. 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. Контрольна поставка. Прикордонне 

переслідування. Оскарження рішення, дій чи бездіяльності органів державної 

влади. Направлення запиту про екстрадицію та порядок підготовки документів. 

Атрибути клопотання про видачу особи в Україну. Межі кримінальної 

відповідальності виданої особи. 

Тимчасова видача та арешт. Права особи, видача якої запитується. Підстави 

звільнення затриманої особи. Екстрадиційний арешт. Запобіжний захід, не 

пов’язаний із триманням під вартою. Проведення екстрадиційної перевірки та 

спрощений порядок видачі особи. Підстави відмови у екстрадиції іноземній 

державі. Рішення за запитом про екстрадицію та порядок його оскарження. 

Порядок і строки фактичної передачі особи, щодо якої прийнято рішення про 

екстрадицію. Підстави відстрочення фактичної передачі особи до іноземної 

держави. Порядок і умови перейняття. Підстави неможливості перейняття 

кримінального провадження. 

Порядок кримінального провадження щодо перейняття від компетентного 

органу іншої держави. Клопотання про передання кримінального провадження 

компетентному органу іншої держави, його зміст та форма. Атрибути 

клопотання. Підстави і порядок виконання вироків судів іноземних держав. 

Розгляд судом клопотання про виконання вироку іноземної держави. Ухвала 

суду за результатами розгляду клопотання. Умови передачі засуджених осіб для 

відбування покарання. Порядок і строки вирішення питання про передачу осіб на 

відбування покарання в іноземних державах. 
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Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і 

тем 
Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
тиж
ні  

усього у тому числі усього  у тому числі 
Л П лаб інд с.р. л п Лаб ін

д 
с.р. 

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

13 

Змістовий модуль 1. Загальна частина 
Тема 1. Поняття, завдання та 
система кримінального 
процесу 

 18 4 4   10 14 - -  
  

14 

Тема 2. Засади 
кримінального провадження  18 4 4   10 14 - -   14 

Тема 3. Суд, сторони та інші 
учасники кримінального 
провадження. 

 18 4 4   10 16 2 -  
  

14 

Тема 4. Докази і 
доказування.  18 4 4   10 16 - 2   14 

Разом за змістовим модулем 
1 

72 16 16   40 60 2 2   56 

Змістовий модуль 2. Загальна частина 
Тема 5. Фіксування 
кримінального 
провадження. Процесуальні 
строки та витрати. 
Відшкодування шкоди. 

 18 4 4   10 16 -   

 

16 

Тема 6. Заходи забезпечення 
кримінального 
провадження. 

 18 4 4   10 16 2 -  
 14 

Тема 7. Запобіжні заходи  18 4 4   10 16 - 2   14 
Разом за змістовим модулем 
2 

54 12 12   30 48 2 2   44 

Змістовий модуль 3. Особлива частина 
Тема 8. Загальні 
положення досудового 
розслідування. Слідчі 
(розшукові) дії. 
Негласні слідчі 
(розшукові) дії. 

 18 4 4   10 18 2 -  

 

16 

Тема. 9  Притягнення до 
кримінальної 
відповідальності. Зупинення 
та закінчення досудового 
розслідування. Особливості 
розслідування кримінальних 
проступків. Оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності 
під час досудового 
розслідування. 
 

 18 4 4   10 16 2 -  

 

14 

Тема. 10  Підготовче 
провадження та судовий 
розгляд у кримінальному 
провадженні. Особливі 
порядки провадження в суді 
першої інстанції. 

 23 4 4   15 16 2 -  

 

14 

Тема. 11  Провадження в суді 
апеляційної інстанції. 
Провадження в суді 
касаційної інстанції. 

 18 4 4   10 16 - 2 

  

14 
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Провадження за 
нововиявленими або 
виключними обставинами. 
Разом за змістовим модулем 
3 

77 16 16   45 66 6 2   58 

Змістовий модуль 4. Особлива частина 
Тема. 12  Кримінальне 
провадження на підставі 
угод. Кримінальне 
провадження у формі 
приватного обвинувачення. 
Кримінальне провадження 
щодо окремої категорії осіб. 
 

 18 4 4   10 16 - 2 

  

14 

Тема. 13  Кримінальне 
провадження щодо 
неповнолітніх. Кримінальне 
провадження щодо 
застосування примусових 
заходів медичного 
характеру. Кримінальне 
провадження, яке містить 
державну таємницю. 
 

 18 4 4   10 18 - 2 

  

16 

Тема. 14  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, розташованого в 
Україні. Відновлення 
втрачених матеріалів 
кримінального провадження. 
Виконання судових рішень. 

 23 4 4   15 16 2 - 

  

14 

Тема. 15  Засади 
міжнародного 
співробітництва. 
Міжнародна правова 
допомога при проваджені 
процесуальних дій. 
Екстрадиція. Кримінальне 
провадження у порядку 
перейняття. Визнання та 
виконання вироків судів 
іноземних держав. 

 18 4 4   10 16 - 2 

  

14 

Разом за змістовим модулем 
4 

77 16 16   45 66 2 6   58 

Усього годин 280 60 60   160 240 12 12   216 
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4. Теми семінарських занять 
№ Назва теми Кількість 

годин 
1 Поняття, завдання та система кримінального процесу 4 
2 Засади кримінального провадження 4 
3 Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження. 4 
4 Докази і доказування. 4 

5 Фіксування кримінального провадження. Процесуальні строки та витрати.  
Відшкодування шкоди. 

4 

6 Заходи забезпечення кримінального провадження. 4 
7 Запобіжні заходи 4 

8 Загальні положення досудового розслідування. Слідчі (розшукові) дії.  
Негласні слідчі (розшукові) дії. 

4 

9 Притягнення до кримінальної відповідальності. Зупинення та закінчення 
досудового розслідування. Особливості розслідування кримінальних 
проступків. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 
розслідування. 

4 

10 Підготовче провадження та судовий розгляд у кримінальному провадженні. 
Особливі порядки провадження в суді першої інстанції. 

4 

11 Провадження в суді апеляційної інстанції. Провадження в суді касаційної 
інстанції. Провадження за нововиявленими або виключними обставинами. 

4 

12 Кримінальне провадження на підставі угод. Кримінальне провадження у 
формі приватного обвинувачення. Кримінальне провадження щодо окремої 
категорії осіб. 

4 

13 Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. Кримінальне провадження 
щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Кримінальне 
провадження, яке містить державну таємницю. 

4 

14 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, розташованого в Україні. Відновлення втрачених 
матеріалів кримінального провадження. Виконання судових рішень. 

4 

15 Засади міжнародного співробітництва. Міжнародна правова допомога при 
проваджені процесуальних дій. Екстрадиція. Кримінальне провадження у 
порядку перейняття. Визнання та виконання вироків судів іноземних 
держав. 

4 

 
5. Теми практичних занять 

(навчальним планом непередбачено) 
 

6. Теми лабораторних занять 
(навчальним планом непередбачено) 

 
7. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння 
знань студентами 

1. Поняття і завдання кримінального процесу. 
2. Історичні форми кримінального процесу. 
3. Стадії кримінального процесу. 
4. Функції кримінального процесу. 
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5. Процесуальна форма. 
6. Процесуальні відносини. 
7. Процесуальні гарантії. 
8. Наука кримінального процесуального права. 
9. Джерела кримінального процесуального права. 
10. Дія кримінального процесуального права в часі, у просторі та за колом 
осіб. 
11. Поняття і значення принципів. 
12. Принцип верховенства права. 
13. Здійснення правосуддя виключно судом. 
14. Участь народу у здійсненні правосуддя. 
15. Незалежність суддів і підкорення їх лише закону. 
16. Одноособовий і колегіальний розгляд справи. 
17. Рівність всіх учасників перед законом та судом. 
18. Забезпечення доведеності вини. 
19. Змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у 
доведенні перед судом їх переконливості. 
20. Підтримання державного обвинувачення в суді прокурором. 
21. Забезпечення обвинуваченому права на захист. 
22. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами. 
23. Забезпечення апеляційного і касаційного оскарження рішень суду. 
24. Обов’язковість рішень суду. 
25. Презумпція невинуватості. 
26. Виборність і призначуваність суддів. 
27. Принцип державної мови судочинства. 
28. Повага до гідності особи, невтручання  в її особисте і сімейне життя. 
29. Право на свободу та особисту недоторканність. 
30. Недоторканність житла. 
31. Таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 
кореспонденції. 
32. Недоторканність права власності. 
33. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та 
членів сім’ї . 
34. Заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме 
правопорушення. 
35. Доступ до правосуддя. 
36. Безпосередність дослідження показань, речей і документів. 
37. Публічність. 
38. Диспозитивність. 
39. Розумність строків. 
40. Класифікація учасників процесу. 
41. Суд (суддя), слідчий суддя. 
42. Прокурор. 
43. Керівник органу досудового розслідування. 
44. Слідчий. 
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45. Дізнавач 
46. Оперативні підрозділи. 
47. Підозрюваний, обвинувачений. 
48. Виправданий, засуджений. 
49. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого. 
50. Захисник. 
51. Потерпілий і його представник. 
52. Заявник. 
53. Викривач 
54. Цивільний позивач. 
55. Цивільний відповідач. 
56. Представник цивільного позивача, цивільного відповідача. 
57. Свідок. 
58. Перекладач. 
59. Експерт. 
60. Спеціаліст. 
61. Секретар судового засідання. 
62. Судовий розпорядник. 
63. Відводи. 
64. Поняття, належність та допустимість доказів. 
65. Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. 
66. Обов’язок доказування. 
67. Збирання і оцінка доказів. 
68. Показання. 
69. Речові докази. 
70. Документи. 
71. Зберігання речових доказів і документів. 
72. Висновок експерта. 
73. Форми фіксування кримінального провадження. 
74. Протокол. 
75. Запис за допомогою технічних засобів. 
76. Журнал судового засідання. 
77. Реєстр матеріалів досудового розслідування. 
78. Процесуальні рішення. 
79. Повідомлення.  
80. Поняття процесуальних строків. 
81. Обчислення процесуальних строків. 
82. Додержання та поновлення процесуальних строків. 
83. Види процесуальних витрат. ' 
84. Розміри процесуальних витрат. 
85. Розподіл процесуальних витрат. 
86. Винагорода викривачу 
87. Відшкодування шкоди потерпілому. 
88. Цивільний позов у кримінальному провадженні. 
89. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 
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бездіяльністю. 
90. Види заходів забезпечення кримінального провадження. 
91. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального 
провадження. 
92. Виклики і приводи. 
93. Накладення грошового стягнення. 
94. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. 
95. Відсторонення від посади. 
96. Тимчасовий доступ до речей і документів. 
97. Тимчасове вилучення майна. 
98. Арешт майна. 
99. Загальні положення про запобіжні заходи. 
100. Особисте зобов’язання. 
101. Особиста порука. 
102. Домашній арешт. 
103. Застава. 
104. Тримання під вартою. 
105. Застосування електронних засобів контролю. 
106. Затримання особи. 
107. Початок досудового розслідування. 
108. Підслідність. 
109. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування. 
110. Строки досудового розслідування. 
111. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його за-
вершення. 
112. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування. 
113. Поняття та види слідчих (розшукових) дій. 
114. Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. 
115. Допит. 
116. Пред’явлення для впізнання. 
117. Проведення допиту, впізнання у режимі відео-конференції. 
118. Обшук. 
119. Огляд. Ексгумація трупа. 
120. Слідчий експеримент. 
121. Освідування особи. 
122. Призначення експертизи. 
123. Поняття та види негласних слідчих (розшукових) дій. 
124. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії. 
125. Негласні слідчі (розшукові) дії, пов’язані з втручанням у приватне 
спілкування. 
126. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій. 
127. Випадки повідомлення про підозру. 
128. Зміст письмового повідомлення про підозру. 
129. Вручення письмового повідомлення про підозру. 
130. Підстави та порядок зупинення досудового розслідування. 



 30 

131. Розшук підозрюваного та відновлення досудового розслідування. 
132. Форми закінчення досудового розслідування. 
133. Відновлення провадження при відмові від поручительства. 
134. Обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування. 
135. Продовження строку досудового розслідування. 
136. Загальні положення досудового розслідування кримінальних про-
ступків. 
137. Особливості закінчення досудового розслідування кримінальних 
проступків. 
138. Клопотання прокурора про розгляд обвинувального акта у спрощеному 
провадженні. 
139. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розс-
лідування чи прокурора під час досудового розслідування. 
140. Строк подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи 
прокурора, її повернення або відмова відкриття провадження. 
141. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи 
прокурора під час досудового провадження. 
142. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового провадження. 
143. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора. 
144. Підготовче провадження. 
145. Загальні положення судового розгляду. 
146. Проведення процесуальних дій у режимі відео конференції під час 
судового провадження. 
147. Межі судового розгляду. 
148. Процедура судового розгляду. 
149. Судові рішення. 
150. Виправлення помилок у рішеннях суду. Роз’яснення судового рішення. 
151. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків. 
152. Провадження в суді присяжних. 
153. Поняття та значення апеляційного провадження. 
154. Особливості апеляційного оскарження окремих судових рішень. 
155. Суб’єкти, порядок та строки апеляційного оскарження. 
156. Вимоги до апеляційної скарги. 
157. Розгляд проваджень за апеляцією. 
158. Підстави для скасування або зміни судового рішення. 
159. Результати розгляду справ в апеляційному провадженні. 
160. Судові рішення суду апеляційної інстанції. 
161. Суть і значення касаційного провадження. 
162. Суб’єкти, порядок та строки касаційного оскарження. 
163. Вимоги до касаційної скарги. 
164. Розгляд проваджень за касацією. * 
165. Підстави для скасування або зміни судового рішення. 
166. Результати розгляду справ у касаційному провадженні. 
167. Постанова  суду касаційної інстанції. 
168. Підстави для здійснення провадження за нововиявленими або 
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виключними обставинами. 
169. Суб’єкти, порядок та строки звернення про перегляд судового рішення 
за нововиявленими або виключними обставинами. 
170. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими 
або виключними обставинами. 
171. Розгляд справ за нововиявленими або виключними обставинами. 
172. Результати розгляду справ за нововиявленими або виключними 
обставинами. 
173. Види угод та порядок їх укладення. 
174. Зміст угоди. 
175. Порядок судового провадження на підставі угоди. 
176. Вирок на підставі угоди. 
177. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвину-
вачення. 
178. Початок кримінального провадження. 
179. Відшкодування шкоди потерпілому. 
180. Суб’єкти, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального 
провадження. 
181. Повідомлення про підозру. 
182. Особливий порядок затримання і обрання запобіжного заходу. 
183. Інформування державних та інших органів чи службових осіб. 
184. Загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх. 
185. Застосування примусових заходів виховного характеру до непов-
нолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності. 
186. Ухвали суду у кримінальному провадженні щодо застосування 
примусових заходів виховного характеру. 
187. Підстави для здійснення примусових заходів медичного характеру. 
188. Порядок здійснення досудового розслідування. 
189. Судовий розгляд. 
190. Ухвала суду. 
191. Продовження, зміна або припинення примусових заходів медичного 
характеру. 
192. Відновлення кримінального провадження та оскарження ухвали суду. 
193. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження. 
194. Особливості проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке 
містить державну таємницю. 
195. Службові особи, уповноважені на вчинення процесуальних дій. 
196. Процесуальні дії під час кримінального провадження. 
197. Строки звернення із клопотанням про арешт і затримання особи. 
198. Місце проведення досудового розслідування. 
199. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення 
втрачених матеріалів кримінального провадження. 
200. Зміст заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального 
провадження. 
201. Судовий розгляд. 
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202. Набрання судовим рішенням законної сили. 
203. Порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні. 
204. Питання, які вирішуються судом під час та після виконання вироків. 
205. Порядок вирішення судом питань, пов’язаних з виконанням вироку. 
206. Роз’яснення термінів. 
207. Обсяг міжнародного співробітництва. 
208. Уповноважений орган України. 
209. Запити про міжнародне співробітництво. 
210. Запит про міжнародну допомогу. 
211. Порядок виконання запиту. 
212. Процесуальні дії, які можуть бути проведені в порядку надання 
міжнародної правової допомоги. 
213. Оскарження рішення, дій чи бездіяльності органів державної влади. 
214. Направлення запиту про екстрадицію та порядок підготовки доку-
ментів. 
215. Межі кримінальної відповідальності виданої особи. 
216. Тимчасова видача та арешт. 
217. Проведення екстрадиційної перевірки та спрощений порядок видачі 
особи. 
218. Рішення за запитом про екстрадицію та порядок його оскарження. 
219. Передача особи. 
220. Порядок і умови перейняття. 
221. Порядок кримінального провадження у справах про передачу осіб. 
222. Зміст та форма клопотання. 
223. Підстави і порядок виконання вироків судів іноземних держав. 
224. Розгляд судом клопотання про виконання вироку іноземної держави. 
225. Умови передачі засуджених осіб і їх прийняття для відбування по-
карання. 
226. Порядок і строки вирішення питання про передачу осіб на відбування 
покарання в іноземних державах. 
227. Організація виконання покарання щодо переданої засудженої особи. 

 
Тести для поточного контролю 

1 Кримінально-процесуальна діяльність здійснюється: 
1 Органом дізнання, слідчим, адвокатом, прокурором та судом 
2 Органом дізнання, дізнавачем , слідчим, начальником слідчого відділу, прокурором, судом 
3 органом дізнання слідчим, прокурором та судом 
2 Розкриття злочину – це: 
1 Встановлення особи, яка вчинила злочин 
2 Встановлення особи, яка вчинила злочин., викриття винних, причетних до вчиненого 

злочину, отримання доказів підтверджуючих їх винність, встановлення об’єктивної істини 
з метою розв’язання справи по суті 

3 Встановлення особи, яка вчинила злочин, викриття винних, причетних до вчиненого 
злочину, отримання доказів підтверджуючих їх винність, встановлення об’єктивної істини 

3 Основними функціями кримінального процесу є:  
1 Розслідування, обвинувачення, правосуддя 
2 Розслідування, обвинувачення, захист, правосуддя 
3 Розслідування, нагляд, обвинувачення, захист, правосуддя 
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4 Стадія кримінального процесу–це: 
1 Відокремлена його частина 
2 Відокремлена самостійна частина. Яка перебуває у зв’язку з іншими стадіями 
3 Відокремлена самостійна частина. Яка перебуває у зв’язку з іншими стадіями, утворюючи 

єдину систему кримінального процесу 
5 Основний зміст досудового розслідування становить: 
1 Діяльність зі збору, дослідження, оцінки, перевірки та використання доказів 
2 Отримання доказів, швидше та повне розкриття злочину, дослідження обставин справи, та 

викриття винних 
3 Отримання доказів, попередження, припинення, швидше та повне розкриття злочину, 

дослідження обставин справи, та викриття винних, виявлення та усунення причин і умов, 
які сприяли вчиненню злочину 

6 До виключних стадій процесу відносяться 
1 Апеляційне, касаційне та за нововиявленими або виключними обставинами. 
2 Касаційне та за нововиявленими або виключними обставинами. 
3 Виконання вироку, апеляційне, касаційне та виключне провадження 
7 Принципи кримінального процесу-це: 
1 Закріплення в законі основоположні засади, що визначають сутність та зміст діяльності 

суб’єктів процесу 
2 Закріплення в законі основоположні засади, що визначають зміст діяльності суб’єктів 

процесу, процесуальну форму здійснення правосуддя 
3 Закріплення в законі основоположні ідеї, засади, загальні положення, визначають зміст 

діяльності суб’єктів процесу, процесуальну форму здійснення правосуддя 
8 Судочинство в Україні проводиться: 
1 Державною  мовою 
2 Українською мовою, або мовою більшості населення даної місцевості 
3 Національною українською мовою,  або мовою більшості населення даної місцевості 
9 Учасники кримінальною процесу-це: 
1 Це особи, які вступають у кримінально-правові відносини у зв’язку  з подією злочину 
2 Органи., посадові юридичні та фізичні особи, які ведуть кримінальний процес приймають 

в ньому участь та залучаються до нього 
3 Особи., які вступають у кримінально-процесуальні відносини у зв’язку з подією злочину, 

чиї права та обов’язки регламентуються чинним законодавством 
10 Обвинувачений - це: 
1 Особа, що до якої в установленому законом порядку винесена постанова про притягнення 

її як обвинуваченого 
2 Особа, яка затримана за підозрою у вчиненні злочину 
3 Особа, яка затримана за підозрою у вчиненні злочину і до якої був застосований запобіжний 

захід 
11 Обвинувачений може утримуватись під вартою: 
1 До 2 місяців 
2 До 9 місяців 
3 До 18 місяців 
12 Судами першої інстанції є: 
1 Місцеві, апеляційні, вищі спеціалізовані суди  
2 Місцеві та апеляційні суди 
3 Місцеві апеляційні та судова палата у кримінальних справах Верховного суду України 
13 Обшук  проводиться за:  
1 З мотивованою постановою судді 
2 З мотивованою постановою прокурора 
3 З мотивованою постановою слідчого 
14 Досудове слідство зупиняється у випадках: 
1 Коли місцезнаходження обвинуваченого не відоме, або психічне чи інше тяжке його 

захворювання перешкоджає закінченню провадження у справі 
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2 Коли місцезнаходження обвинуваченого не відоме, або психічне чи інше тяжке його 
захворювання перешкоджає закінченню провадження у справі і коли не встановлено особу 
яка вчинила злочин 

3 Коли місцезнаходження обвинуваченого не відоме, або коли не встановлено особу яка 
вчинила злочин 

15 Повідомлення про підозру повинне бути пред’явлено не пізніше: 
1 3 днів з моменту винесення постанови 
2 2 днів з моменту винесення постанови 
3 1 дня з моменту винесення постанови 
16 Досудове слідство закінчується: 
1 Складанням обвинувального акту або постанови про закриття справи  
2 Складанням обвинувального акту або постанови про закриття справи чи постанови про 

направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів 
3 Складанням обвинувального вироку або постанови про закриття справи до суду для 

вирішення питання про застосування примусових засобів виховного характеру 
17 Заява або повідомлення про вчинення кримінального правопорушення повинно бути 

внесено до ЄРДР не пізніше: 
1 24 годин 
2 48 годин 
3 36 годин 
18 Слідчий суддя після одержання скарги на рішення слідчого, прокурора зобов’язаний 

розв’язати її протягом: 
1 24 годин 
2 48 годин 
3 72 годин 
19 Строки досудового розслідування: 
1 1 місяці 
2 2 місяці 
3 3 місяці 
20 Справа повинна бути призначена до розгляду в суді не пізніше: 
1 10 діб 
2 15 діб 
3 20 діб 
21 апеляція на вирок місцевого суду може бути подана протягом: 
1 30 діб 
2 20 діб  
3 15 діб 
22 У разі особливої складності кримінального провадження апеляційний суд може 

перенести її розгляд на: 
1 30 діб 
2 20 діб 
3 10 діб 
23 Ухвала апеляційного суду надсилається для виконання разом зі справою не пізніше: 
1 7 діб 
2 5 діб 
3 3 діб 
24 строки касаційного оскарження ухвал та інших рішень апеляційного суду становить: 
1 1 місяць 
2 3 місяця 
3 6 місяців 
25 Касаційні скарги та подання призначаються до розгляду не пізніше: 
1 10 днів 
2 20 днів 
3 30 днів 
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26 Перегляд в порядку виключного провадження вироків, застосованих до невинуватої 
особи, допускається: 

1 Не пізніше 1 року з дня виявлення нових обставин 
2 Строками не обмежується 
3 Не пізніше 3 місяців з дня подачі заяви про виявлені нові обставини 
27 Заяву  про перегляд судового рішення за ново виявленими обставинами мають право 

приносити: 
1 Генеральний прокурор України та його заступники, прокурори областей та прирівняні до 

них 
2 Будь-які учасники провадження 
3 Генеральний прокурор України та його заступники, прокурори областей та  прирівняні до 

них, а також, прокурор, що затверджував обвинувальний висновок або підтримував 
обвинувачення в суді 

28 Справи про злочини по яких провадження проводиться в протокольній формі 
досудової підготовки матеріалів, повинні бути направлені прокуророві після 
виповнення: 

1 10 діб 
2 20 діб але у виняткових випадках 
3 30 діб 
29 Взяття під варту застосовується у справах про злочини, за які передбачено 

позбавлення волі на строк: 
1 Понад 1 рік 
2 Понад 2 роки 
3 Понад 3 роки 
30 Строк досудового слідства становить: 
1 1 місяць 
2 2 місяці 
3 3 місяці 
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Примірні завдання на екзамен 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

ОС Бакалавр 
напрям підготовки/ 
спеціальність 081 
«Право» 
 

Кафедра 
Адміністративного та 

фінансового права 
2022 -2023 навч. Рік 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ 
БІЛЕТ №  

 
з дисципліни 

Кримінальний процес  
 

Затверджую 
Зав. кафедри 

________________ 
(підпис) 

Курило В.І. 
(ПІБ) 

____________2022р. 
 

 
Екзаменаційні запитання 

1. Поняття, завдання і стадії кримінального процесу.  
2. Поняття, завдання і значення стадії досудового розслідування. Початок досудового 

розслідування.  
 

Тестові завдання різних типів 
 

1.Процесуальні відносини – це відносини, які 
_________ нормами кримінального 
процесуального права 
(у бланку відповідей впишіть відповідь одним 
словом) 
 
2.Після призначення судового розгляду судом 
присяжних в суд викликаються присяжні у 
кількості: 
1 3 осіб 
2 5 осіб 
3 7 осіб 
4 9 осіб 
 
3.Допит неповнолітнього підозрюваного 
здійснюється згідно з правилами, передбаченими 
КПК, у присутності________________ 
(у бланку відповідей впишіть відповідь одним 
словом) 
 
4. Судові рішення: 
1 Вирок, ухвала 
2 Вирок, ухвала, постанова 
3 Вирок, ухвала, подання 
4 Вирок, ухвала, постанова, подання 
 
5. _______________ полягає   в забороні 
підозрюваному, обвинуваченому залишати житло 
цілодобово або в певний період доби 
(у бланку відповідей впишіть відповідь двома 
словами) 
 
 

6. Судовий розгляд справи повинен бути 
призначений не пізніше: 
1 3 днів 
2 5 днів 
3 10 днів 
4 15 днів 
 
7. Всі заходи забезпечення кримінального 
провадження __________на підставі ухвали слідчого судді, 
суду, постанови прокурора, слідчого 
(у бланку відповідей впишіть відповідь одним словом) 
 
8.Після отримання обвинувального акта суд повинен 
призначити підготовче судове засідання не пізніше: 
1 3 днів 
2 5 днів 
3 7 днів 
4 10 днів 
 
9.Доказ визнається _________, якщо він отриманий у 
порядку, встановленому КПК. 
(у бланку відповідей впишіть відповідь одним словом) 
 
10.Скарга на рішення, дії чи бездіяльності слідчого чи 
прокурора, її повернення або відмова відкриття 
провадження може бути подана особою протягом: 
1 3 днів 
2 5 днів 
3 10 днів 
4 15 днів 
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8. Методи навчання 

 Методи навчання залежно від типу пізнавальної діяльності: проблемний, 

частково-пошуковий (евристичний), пошуковий (дослідний) тощо. Методи 

навчання за логікою передачі інформації: індуктивний, дедуктивний. Методи 

стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнаваної 

діяльності: ділові, ситуативні ігри, дискусії, студентські наукові конференції. 

1. Лекції 

2. Семінарські заняття 

3. Самостійна робота 

4. Вирішення задач 

 
                              9. Форми контролю 

Видами контролю знань здобувачів вищої освіти є поточний 

контроль, проміжна та підсумкова атестації. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення 

практичних,лабораторних та семінарських занять і має на меті 

перевірку рівня підготовленості здобувачів вищої освіти до виконання 

конкретної роботи. 

Проміжна атестація проводиться після вивчення 

програмногоматеріалу кожного змістового модуля. Навчальний 

матеріал дисциплін, які викладаються протягом одного семестру − 

осіннього чи весняного, поділяється лекторами на два-три змістові 

модулі. 

Проміжна атестація має визначити рівень знань здобувачів вищо 

освіти з програмного матеріалу змістового модуля (рейтингова оцінка 

із змістового модуля), отриманих під час усіх видів занять і самостійної 

роботи. 

Форми та методи проведення проміжної атестації, засвоєння 

програмного матеріалу змістового модуля розробляються лектором 

дисципліни і затверджується відповідною кафедрою у вигляді 
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тестування, письмової контрольної роботи, колоквіуму, результату 

експерименту, що можна оцінити чисельно, розрахункової чи 

розрахунково-графічної роботи тощо. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти. Оцінювання знань 

студента відбувається за 100-бальною шкалою і переводиться в 

національні оцінки згідно з табл. 1 «Положення про екзамени та заліки 

у НУБіП України» (наказ про уведення в дію від 27.12.2019 р. No 1371) 

Рейтинг студента, 

 Бали 

Оцінка національна за результати складання 

Екзаменів Заліків 

90-100 Відмінно 

Зараховано 74-89 Добре 

60-73 Задовільно 

0-59 Незадовільно Не зараховано 

Для визначення рейтингу здобувача вищої освіти із засвоєння 

дисципліни RДИС (до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 

балів) додається до рейтингу з навчальної роботи RНР (до 70 балів): 

R ДИС = R НР + R АТ 

 

11. Методичне забезпечення 

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни  «Кримінальний 

процес» для студентів ОС "Бакалавр" денної (скорочений термін) та заочної 

форм навчання зі спеціальності 081 Право. 

 
12. Рекомендована література 

Основна 

1. Конституція України. -К: 1996. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України. - К.: 2012. 

3. Закон України "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу 

України" від 12.07.2001 //ВВР- 2001, №34-35, ст. 187. 



 39 

4. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про 

організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" від 24 

лютого 1994 р. //ВВР України. - 1994." 

5. Закон України "Про Національну поліцію".// ВВР України. - 2015. -№40-41.-

С379. 

6. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18 лютого 1992 р. // 

ВВР України. - 1992. -№22. - С. 303.  

7.Про концепцію судово-правової реформи в Україні: Постанова ВРУ від 28 

квітня 1992 р. // Голос України. - 1992. - 12 серпня.  
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