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Авторські права застережені 

Кримінально-процесуальне право України (кримінальний процес) – спеціальна юридична дисципліна, яка вивчає регульовану кримінально-процесуальними законами діяльність органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, спрямовану на розкриття злочинів, їх розслідування, розгляд і вирішення кримінальних справ. Така діяльність є одним з найефективніших засобів контролю над злочинністю. Її безпосереднім завданням є: охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві; швидке і повне розкриття злочинів; викриття винних та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб  кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до кримінальної відповідальності і жодний невинний не був покараний. Вирішення цих завдань має здійснюватись на основі неухильного дотримання конституційного принципу законності.
Курс кримінального процесу України належить до числа дисциплін, вивчення яких є обов’язковим  для фахової підготовки юриста. На юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка він читається для студентів денного навчання протягом 5-го і 6-го семестрів (заочного – 7-го, 8-го і 9‑го). Завершується курс складанням іспиту. Глибокі знання цієї галузі права – необхідна передумова успішної роботи в судах, органах прокуратури, досудового слідства, дізнання та адвокатури.

І. Мета курсу.
Мета вивчення курсу – набуття студентами необхідних знань у галузі кримінального судочинства України і практичних навичок його реалізації. В результаті вивчення курсу студент повинен знати:
зміст кримінально-процесуального законодавства, рішення (постанови) вищих органів державної влади і управління з питань законності і правопорядку, Постанови - роз’яснення  Пленуму Верховного Суду України, накази та інструктивні листи Генерального прокурора України з питань застосування кримінально-процесуального закону;
структуру і повноваження органів, які реалізують кримінально-процесуальне законодавство,  форми і методи реалізації;
практику застосування кримінально-процесуального законодавства, практичну діяльність органів дізнання, досудового слідства, прокурора, суду, адвоката-захисника в кримінальному судочинстві;
процесуальні засоби профілактики злочинів;
основні проблеми кримінально-процесуальної доктрини і практики, а також перспективу дальшого розвитку і удосконалення кримінального процесу.
Студент повинен вміти:
правильно тлумачити і застосовувати кримінально-процесуальний закон, що регулює відносини у сфері кримінального судочинства;
всебічно, повно, об’єктивно і швидко встановлювати всі необхідні обставини кримінальної справи;
володіти процесуальними засобами розслідування злочинів, правильно проводити слідчі дії;
відповідно до процесуального законодавства здійснювати функцію захисту підозрюваного, обвинуваченого і підсудного. Представляти інтереси потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача;
приймати обґрунтовані рішення в кримінальній справі, правильно оформляти процесуальні акти;
виявляти в кримінальній справі обставини, які сприяють вчиненню злочинів, проводити профілактичну роботу щодо попередження нових злочинів;
застосовувати в кримінальному процесі досягнення науки і техніки, а також передовий досвід практичної діяльності правоохоронних органів, використовувати сучасні методи наукової організації праці слідчого, прокурора, судді, адвоката у сфері кримінального судочинства.
ІІ. Основні форми контрою за успішністю студентів.
Успішне вивчення і засвоєння кримінально-процесуального права передбачає використання модульних технологій навчання і поєднання їх з заліковими одиницями  (балами, оцінками) за практичні заняття, контрольну роботу, реферат, проекти процесуальних актів тощо. Крім балів (оцінок), які студент одержує на практичних заняттях, він впродовж навчального року має скласти з кримінального процесу, відповідно до встановленого графіка, чотири (по два у семестрі) модулі – визначену частину освітньо-професійної програми цієї навчальної дисципліни. Модулі охоплюють такі теми курсу кримінального процесу:
 Модуль перший. 
1.1. Поняття, завдання і система кримінального процесу України;
1.2. Кримінально-процесуальне законодавство;
1.3. Принципи кримінального процесу України;
1.4. Суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності.
 Модуль другий.
2.1. Докази і доказування у кримінальному процесі (загальні положення);
2.2. Процес доказування в кримінальній справі та його суб’єкти; 
2.3. Покази осіб як докази у кримінальному процесі;
2.4. Речові докази у кримінальному процесі;
2.5. Висновок експерта як джерело доказів у кримінальному процесі;
2.6. Протоколи слідчих і судових дій, протоколи з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами ОРЗ, та інші документи як джерела доказів.
 Модуль третій. 
3.1. Порушення кримінальної справи;
3.2. Загальні умови досудового розслідування кримінальної справи;
3.3. Поняття і види слідчих дій;
3.4. Пред’явлення обвинувачення і допит обвинуваченого;
3.5. Зупинення досудового слідства та його закінчення шляхом закриття кримінальної справи;
3.6.Закінчення досудового слідства складанням обвинувального висновку.
 Модуль четвертий. 
4.1. Підсудність кримінальних справ та їх попередній розгляд;
4.2. Загальні умови судового розгляду кримінальної справи;
4.3. Судовий розгляд кримінальної справи;
4.4. Вирок суду; 
4.5. Апеляційне провадження у кримінальній справі.
Залік з тем 1-7 на денному (в V семестрі) і заочному ( в VII семестрі) відділеннях . За  умови успішного складання модулів залік виставляється автоматично.
Екзамен з усіх тем курсу – в наступному семестрі.
До інших форм контрою (поточних) належать: аналіз та оцінка виступів студентів на практичних заняттях; перевірка контрольних робіт, процесуальних актів, які складаються студентами; захист курсових робіт; співбесіда  викладача зі студентами на консультації, на відробці пропущених практичних занять; перевірка індивідуальних завдань.
ІІІ. Самостійна навчальна робота студентів 
під керівництвом викладача.
А. Підготовка до практичних занять та їх проведення. Керівник курсу визначає тему і план занять і може дати додаткові завдання. В завдання може входити вивчення кримінальних справ, опублікованих і неопублікованих прикладів з практики суду та правоохоронних органів. Студент вивчає рекомендовані до кожного практичного заняття і додаткову літературу, нормативний матеріал. На практичних заняттях студент дає відповіді на контрольні питання, усно викладає умови завдання і пропонує своє вирішення. Обговорення теоретичних, проблемних питань повинно випливати з вирішення практичних завдань.
Б. Складання процесуальних актів. Вивчаючи відповідні теми курсу, студент повинен оволодіти навиками складання процесуальних актів. Для цього використовуються збірники зразків кримінально-процесуальних актів. Зміст і якість складання цих актів перевіряє викладач, який веде практичні заняття.  Протягом вивчення курсу студент повинен написати такі основні процесуальні акти: постанову про порушення кримінальної справи та відмову у її порушенні; постанову про притягнення як обвинуваченого; постанову про застосування запобіжного заходу; постанову про закриття кримінальної справи; обвинувальний висновок; постанову про призначення справи до судового розгляду; вирок, апеляційну скаргу. Інші процесуальні акти студент складає самостійно як під час навчання, так і при проходженні навчальної та виробничої практики.
В. Ділові ігри. З основних тем курсу на практичних заняттях та в інший час у кожній академічній групі проводяться ділові ігри у вигляді виконання окремих слідчих дій, прийняття рішень у кримінальній справі, проведення навчального судового процесу в суді першої інстанції та апеляційному суді, підготовка і проголошення судових промов за матеріалами конкретних кримінальних справ та ін.
Г. Вивчення практики кримінального судочинства. Під час вивчення курсу  студенти знайомляться з практичною діяльністю судів і правоохоронних органів. З цією метою: запроваджується навчальна практика на 4-му курсі, виробнича – на 5-му; використовується робота студентів на громадських засадах у правоохоронних органах; відвідуються судові процеси; враховується участь у вивченні та узагальненні практики при написанні курсових, наукових робіт та виконанні індивідуальних завдань кафедри.
Д. Консультації. Ефективною формою вивчення курсу є консультація викладача з питань, які є важкими для студента при засвоєнні. Консультації проводяться на кафедрі щотижня у визначений день і час. Студенти, які слабо засвоюють матеріал, пасивні на практичних заняттях, можуть бути запрошені на консультації за ініціативою викладача.
Е. Курсові та контрольні роботи. Студенти всіх форм навчання можуть виконувати курсову роботу з кримінального процесу. Курсова робота дає можливість більш глибоко вивчити навчальну дисципліну, набути навичок наукової роботи. Виконується курсова робота під керівництвом викладача.
Студенти заочного навчання обов’язково, а денного – за рішенням кафедри виконують аудиторні контрольні роботи з кримінального процесу. Їх мета – перевірка засвоєння знань з окремих тем та проблем курсу, а також уміння застосувати кримінально-процесуальне законодавство до конкретних життєвих обставин.
Ж. Науковий студентський гурток та проблемні групи. В науковому студентському гуртку з кримінального процесу беруть участь студенти, які бажають більш глибоко вивчити теорію і практику даної дисципліни, набути навичок наукової роботи, уміння вести наукову полеміку. На засіданнях гуртка обговорюються сучасні, найбільш актуальні та дискусійні проблеми кримінального судочинства. Студенти готують доповіді і виступають з ними не лише на засіданнях гуртка, а й на студентських наукових конференціях університету та інших вузів країни. Належним чином оформлена доповідь за рішенням кафедри може бути зарахована як захист курсової роботи. З окремих найактуальніших питань кримінального процесу створюються студентські проблемні групи, які глибоко вивчають наукову проблему, узагальнюють відповідну практику судів і правоохоронних органів, готують наукові доповіді на студентські наукові конференції, а також пропонують свої рекомендації законодавцеві та правоохоронним органам.

Тематичний план
вивчення курсу “Кримінальний процес України”

№

Назва теми
Всього
годин
У тому
числі

Примітка
п/п

аудиторних
лекції
практ.

1
2
3
4
5
6
1.
Поняття, завдання і система кримінального процесу України. Предмет і система курсу.

4

2

2
Модуль 1
Теми 1,2,3,4,5
2.
Кримінально-процесуальне право України і його джерела.
4
2
2

3.
Принципи (засади) кримінального процесу. 
8
4
4

4.
Суб’єкти кримінального процесу
8
4
4

5.
Державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та забезпечення ними безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.


4


2


2

6.
Докази і доказування в кримінальному процесі
20
8
12
Модуль 2
Теми 6,7,8
7.
Кримінально-процесуальний примус
4
2
2

8.
Провадження по відшкодуванню (компенсацію) матеріальної і моральної шкоди, завданої злочином.

4

2

2

9.
Порушення (заведення) кримінальної справи.
4
2
2
Модуль 3
Теми 9,10,11
10.
Досудове розслідування кримінальних справ 
(дізнання і досудове слідство).

18

8

10
Ділова гра
11.
Прокурорський нагляд і судовий контроль за законністю дій 
і рішень органів дізнання 
і досудового слідства.

4

2

2

12.
Підсудність кримінальних справ та їх попередній розгляд суддею.
4
2
2
Модуль 4
Теми 12,13,14,
15,16
13.
Судовий розгляд кримінальної справи.
12
6
6

Ділова гра
14.
Апеляційне провадження
8
4
4
Ділова гра
15.
Касаційне провадження
4
2
2

16.
Виконання вироку, ухвали 
і постанови суду.
4
2
2

17. 
Перегляд судових рішень 
в кримінальній справі в порядку виняткового провадження.

4

2

2

18.
Особливості провадження 
в справах про злочини неповнолітніх 

4

2

2
Колоквіум
Теми 19,20,21,22
19.
Особливості провадження 
в справах про застосування примусових заходів медичного характеру

4

2

2

20.
Особливості провадження 
в справах приватного обвинувачення.

4

2

2

21.
Особливості протокольної форми досудової підготовки матеріалів.

4

2

-

22.
Провадження по відшкодуванню (компенсацію) шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду.


4


2


-

23.
Міжнародна правова допомога 
в кримінальних справах.
4
2
-

24.
Кримінальний процес континентальної (романо-германської) та англосаксонської систем права. Загальна характеристика.


2


2


–

Всього
140
70
70


Примітка: з тем 1-8 – залік у V-му семестрі. У VI семестрі (на денному) 
та ІХ-му семестрі (на заочному) – екзамен зі всього курсу.
Захист курсових робіт у VІ семестрі.
Здача модулів проводиться в письмовій, усній і тестовій формах.

Тема 1.	Поняття, суть та завдання кримінального процесу України. Предмет і система курсу.
Поняття кримінального процесу та його історичні форми. Правосуддя і кримінальний процес. Завдання кримінального процесу, його роль у державному механізмі контролю над злочинністю. Кримінально-процесуальна діяльність і процесуальні відносини. Система кримінального процесу. Стадії процесу.
Основні кримінально-процесуальні поняття. Механізм кримінально-процесуального регулювання. Кримінально-процесуальні функції. Кримінально-процесуальна форма. Кримінально-процесуальні гарантії (правосуддя, прав особи). Кримінально-процесуальні акти. Співвідношення кримінально-процесуального права з іншими галузями права.
Кримінально-процесуальна доктрина (наука), її предмет, система і методи. Завдання кримінально-процесуальної науки та основні напрямки її розвитку. Кримінально-процесуальне право як навчальна дисципліна.
Тема 2.	Кримінально-процесуальне право України 
і його джерела.
Поняття кримінально-процесуального права. Основні етапи розвитку кримінально-процесуального права в Україні. Реформування кримінально-процесуального права у незалежній Україні. “Мала” судово-правова реформа 2001 року і кримінально-процесуальне законодавство.
Джерела кримінально-процесуального права: Конституція України; чинні в Україні міжнародно-правові акти; закони України, Кримінально-процесуальний кодекс України (КПК); рішення Конституційного Суду України. Підзаконні нормативні акти Президента України і уряду. Постанови Пленуму Верховного Суду України, нормативні акти керівників центральних правоохоронних органів та їх значення для кримінально-процесуальної діяльності.
Види і структура кримінально-процесуальних норм. Переконання, примус і відповідальність при застосуванні цих норм. Норми права і норми моралі в кримінально-процесуальній діяльності.
Чинність кримінально-процесуального закону в часі, просторі та щодо окремих осіб.
Тема 3.	Принципи (засади) кримінального процесу.
Поняття та значення принципів кримінального процесу. Класифікація принципів. Принципи конституційні, загальноправові, галузеві. Принципи судоустрою і судочинства (організаційні і функціональні). Загальнопроцесуальні  принципи і принципи стадій досудових і судових. Характеристика окремих принципів (засад) кримінального процесу. 
Загальнопроцесуальні  принципи. Законність, публічність і диспозитивність.  Рівність всіх громадян перед законом і органом, що веде процес. Встановлення об’єктивної істини повним, всебічним і об’єктивним дослідженням обставин справи. Державна мова судочинства. Вільна оцінка доказів за внутрішнім переконанням. Принцип відповідальності за вину і презумпцію невинуватості. Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому і підсудному права на захист. Охорона гідності і честі особи, яка попадає у сферу кримінального процесу. Недоторканність  особи, її житла, майна і приватного життя. Свобода від самовикриття у вчиненні злочину та викриття членів сім’ї і близьких родичів. Свобода оскарження рішень і дій органів, що ведуть процес, та забезпечення доступу до правосуддя.
Принципи досудового провадження. Оперативність і швидкість. Одноособове провадження досудового слідства і персональна відповідальність за законне та своєчасне  його проведення. Недопустимість розголошення даних досудового слідства.
Принципи провадження в судових стадіях. Здійснення правосуддя в кримінальних справах тільки судом. Незалежність та недоторканність суддів і підкорення їх тільки закону. Поєднання одноособовості  та колегіальності   складу суду. Гласність (відкритість) судового розгляду та його повне фіксування технічними засобами. Змагальність сторін та свобода у наданні  суду своїх доказів і доведення їх переконливості. Забезпеченість доведеності вини обвинуваченого. Безпосередність і усність судового розгляду незмінним складом суду. Участь народу у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних. Забезпечення апеляційного і касаційного оскарження рішень суду. Обов’язковість виконання рішень суду.
Взаємозв’язок і взаємообумовленість принципів кримінального процесу. Моральні засади кримінального судочинства.
Тема 4.	Суб’єкти кримінального процесу.
Поняття суб’єктів кримінального процесу та їх класифікація.
Державні органи і посадові особи, які ведуть кримінальний процес: суд, суддя, прокурор (державний обвинувач), слідчий, начальник слідчого підрозділу, орган дізнання та особа, яка проводить дізнання (дізнавач). Їх процесуальний статус.
Учасники кримінального процесу, які мають свій власний інтерес у кримінальному процесі або його представляють. Підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач, законні представники потерпілого і обвинуваченого. Представники потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача. Процесуальний статус вищезазначених учасників процесу.
Захисник підозрюваного, обвинуваченого і підсудного у кримінальному процесі. Процесуальні обов’язки і права захисника.
Інші учасники кримінального процесу: заявник, свідок, перекладач, поняті, експерт, спеціаліст, секретар судового засідання, представник служби у справах неповнолітніх, представник міліції у справах неповнолітніх, представник підприємств, установ і організацій, у яких навчався чи працював неповнолітній, поручитель, заставодатель. Їх процесуальний статус.
Кримінально-процесуальний інститут відводів. Обставини, які виключають участь у кримінальному процесі і є підставами для відводів судді, прокурора, дізнавача, слідчого, перекладача, експерта, спеціаліста, секретаря судового засідання.
Обставини, що виключають участь у справі захисника. Усунення захисника від участі у справі.
Обставини, що виключають участь у справі представника потерпілого цивільного позивача і цивільного відповідача.
Тема 5.	Державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та забезпечення безпеки осіб, які беруть участь 
у кримінальному судочинстві.
Фактори, що зумовлюють необхідність державного захисту суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які сприяють кримінальному судочинству. Правова основа державного захисту та забезпечення безпеки суб’єктів кримінального судочинства. Суб’єкти, які мають право на державний захист. Органи, що приймають рішення та забезпечують державний захист і безпеку суб’єктів кримінального процесу. Приводи і підстави для забезпечення безпеки. Заходи забезпечення безпеки і порядок прийняття рішення про застосування заходів безпеки.  Права і обов’язки суб’єктів правовідношення по забезпеченню безпеки. Приводи і підстави для скасування заходів безпеки. Оскарження рішень про відмову в застосуванні заходів безпеки або про їх скасування.
Тема 6.	Докази і доказування 
в кримінальному процесі.
Поняття доказового права. Поняття теорії доказів у кримінальному процесі та її предмет. Гносеологія (теорія пізнання) – методологічна основа теорії доказів. Поняття і характер істини в кримінальному судочинстві. Встановлення істини – мета доказування.
Поняття предмету доказування та його структура. Предмет доказування і склад злочину. Особливості предмету доказування в окремих категоріях кримінальних справ.
Поняття доказу. Належність і допустимість доказів. Класифікація доказів: первісні та похідні, особисті та речові, прямі та непрямі, обвинувальні та виправдувальні. 
Види процесуальних джерел доказів. Показання свідка. Особи, які можуть бути допитані як свідки і які не можуть виступати як свідки. Предмет показань свідка. Права, обов’язки і відповідальність свідка.
Показання потерпілого. Права, обов’язки, відповідальність.
Показання підозрюваного. Предмет показань підозрюваного.
Показання обвинуваченого. Предмет його показань. Зізнання обвинуваченого у вчиненні злочину і його значення для прийняття рішень у справі.
Висновок експерта. Підстави для призначення судової експертизи. Обов’язкове призначення експертизи. Види експертизи. Експертизи за родом знань, додаткові, повторні, комісійні, комплексні.
Речові докази. Поняття речових доказів, їх види. Процесуальне закріплення речових доказів. Вирішення питання про речові докази в підсумкових процесуальних актах.
Протоколи слідчих і судових дій. Додатки до протоколу.
Протоколи з відповідними додатками, складеними органами дізнання за результатами оперативно-розшукових заходів.
Документи. Вимоги, яким має відповідати документ як доказ у кримінальному процесі. Документ і речовий доказ: їх співвідношення.
Процес доказування та його структура. Елементи процесу доказування.  Одержання доказів. Перевірка. Оцінка. Зміст та основні правила оцінки доказів. Версії та їх роль у процесі доказування.
Суб’єкти доказування. Їх класифікація. Обов’язок доказування. Межі доказування.
Тема 7.	Кримінально-процесуальний примус.  
Поняття та значення процесуального примусу при провадженні кримінальної справи. Види заходів процесуального примусу. Процесуальний примус і кримінально-процесуальна відповідальність.
Поняття і значення запобіжних заходів. Мета, підстави і умови застосування. Види запобіжних заходів.
Підписка про невиїзд. Особиста порука. Порука громадської організації або трудового колективу. Застава. Нагляд командування військової частини. Віддання неповнолітнього обвинуваченого під нагляд законних представників або адміністрації дитячої установи.
Взяття під варту. Підстави, порядок обрання і строки застосування цього запобіжного заходу. Порядок утримання осіб, які взяті під варту. Процесуальні гарантії прав заарештованого. Затримання підозрюваного як тимчасовий запобіжний захід.
Запобіжне обмеження щодо особи, стосовно якої порушено кримінальну справу. Скасування або зміна запобіжних заходів. Постанова (ухвала) про застосування, скасування чи зміну запобіжного заходу.
Тема 8.	Провадження по відшкодуванню  матеріальної і компенсацію моральної шкоди, завданої злочином.
Захист порушених злочином майнових та особистих немайнових прав потерпілого як кримінально-процесуальна функція. Способи захисту названих прав у кримінальному судочинстві.
Цивільний позов – основний спосіб захисту порушених злочином майнових та немайнових прав потерпілих осіб. Поняття цивільного позову. Його предмет і підстави. Порядок пред'явлення цивільного позову. Пред'явлення або підтримання цивільного позову прокурором. Забезпечення цивільного позову. Розгляд і вирішення цивільного позову.
Кримінально-правові стимули усунення негативних майнових наслідків злочину та їх врахування під час провадження у кримінальній справі. Покладення на засудженого неповнолітнього обов’язку відшкодування заподіяної злочином майнової шкоди як примусовий захід виховного характеру.
Захист порушених майнових прав потерпілого поверненням йому речей – речових доказів у справі, - що були протиправно вилучені у нього під час вчинення злочину. (кримінально-правова реституція).
Тема 9.	Порушення кримінальної справи.
Суть і завдання стадії порушення кримінальної справи. Приводи і підстави до порушення кримінальної справи. Органи і особи, які уповноважені порушити кримінальну справу. 
Порядок порушення кримінальних справ. Попередня перевірка заяв і повідомлень про злочин. Постанова  про порушення кримінальної справи. Підстави для відмови в порушенні кримінальної справи. Обставини, які виключають провадження в кримінальній справі. Постанова  про відмову в порушенні кримінальної справи. Оскарження рішень про відмову в порушенні кримінальної справи та про її порушення.
Особливості порушення кримінальних справ приватного та приватно-публічного обвинувачення.
Нагляд прокурора за законністю порушення кримінальної справи. Основні недоліки правозастосовчої практики на стадії порушення кримінальної справи.
Тема 10.	Попереднє розслідування кримінальних справ (Дізнання і досудове слідство).
Суть і завдання стадії попереднього розслідування. Форми попереднього розслідування. Дізнання. Досудове слідство. Поняття, завдання, зв’язок.
Дізнання. Поняття та  завдання. Органи дізнання і особи, які проводять дізнання (дізнавачі). Повноваження органів дізнання. Оперативно-розшукові та слідчі дії. Затримання особи, яка  підозрюється у вчиненні злочину. Підстави, порядок і строки затримання. Допуск захисника з моменту затримання підозрюваного. Строки дізнання. Зупинення і закінчення дізнання.
Загальні умови провадження досудового слідства. Органи досудового слідства. Підслідність кримінальних справ. Строки слідства. Слідчий – орган досудового слідства. Його повноваження. Начальник слідчого підрозділу. Його повноваження. Участь спеціаліста, перекладача і понятих у досудовому слідстві. Визнання потерпілим, цивільним позивачем. Притягнення особи як цивільного відповідача на досудовому слідстві. Застосування звукозапису, кінозйомки, відеозапису та інших науково-технічних засобів при проведенні слідчих дій. Заходи, що вживаються слідчим для усунення причин злочину та умов, які сприяли вчиненню злочину. Участь громадськості в стадії досудового розслідування. Кримінально-процесуальні акти розслідування: постанови; подання, протоколи слідчого. Об'єднання і виділення кримінальних справ. Оскарження дій та рішень слідчого.
Слідчі дії. Поняття. Види. Співвідношення слідчих і процесуальних дій слідчого.
Допит підозрюваного. Процесуальні умови та порядок допиту. Присутність захисника при допиті. Протокол допиту підозрюваного.
Допит обвинуваченого. Протокол допиту обвинуваченого.
Допит свідка і потерпілого. Процесуальні умови та порядок його проведення. Протокол допиту.
Очна ставка: поняття, підстава та мета проведення. Процесуальні умови та порядок проведення. Протокол очної ставки.
Пред’явлення для впізнання. Види, процесуальні умови та порядок проведення. Протокол пред’явлення для впізнання.
Обшук та виїмка: поняття та мета проведення. Підстави для проведення обшуку та виїмки. Процесуальні умови та порядок проведення обшуку. Обшук житла чи іншого володіння особи. Особистий обшук. Процесуальний порядок проведення виїмки. Виїмка з житла чи іншого володіння особи. Протокол обшуку та виїмки.
Накладення арешту на кореспонденцію. Підстави. Порядок накладення арешту. Постанова суду про накладення арешту. Огляд і виїмка кореспонденції. Протокол огляду і виїмки або затримання кореспонденції. Скасування арешту кореспонденції.
Зняття інформації з каналів зв’язку. Підстави. Подання слідчого. Постанова суду про знаття інформації з каналів зв’язку. Вивчення змісту знятої інформації. Складання протоколу зняття інформації. Винесення постанови про визнання фоно-запису  інформації доказом і приєднання його до справи. Припинення зняття інформації з каналів зв’язку.
Огляд: поняття і види. Підстави для проведення огляду. Процесуальні умови і порядок проведення огляду. Особливості проведення огляду житла чи іншого володіння особи. Особливості проведення огляду і ексгумації трупа.
Освідування: поняття та мета проведення. Процесуальні умови і порядок проведення. Протокол освідування. Оформлення судово-медичного освідування. 
Відтворення обстановки і обставин події: поняття, мета проведення та умови допустимості. Протокол відтворення обстановки і обставин події. Перевірка показань на місці.
Призначення і проведення експертизи. Підстави, процесуальні умови і порядок призначення експертизи. Права обвинуваченого при призначенні та проведенні експертизи. Одержання зразків для експертного дослідження. Направлення обвинуваченого на стаціонарну експертизу. Висновок експерта. Допит експерта. Порядок пред'явлення обвинуваченому матеріалів експертизи.
Притягнення особи як обвинуваченого. Підстави та процесуальний порядок притягнення як обвинуваченого. Постанова про притягнення як обвинуваченого. Пред'явлення обвинувачення та допит обвинуваченого. Розшук обвинуваченого. Участь захисника з моменту пред'явлення  обвинувачення. Підстави та порядок зміни і доповнення обвинувачення. Відсторонення обвинуваченого   від посади.
Зупинення досудового слідства. Підстави та порядок зупинення. 
Форми закінчення досудового слідства: закриття справи; складання обвинувального висновку; скерування справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру.
Закриття кримінальної справи: поняття та підстави. Закриття кримінальної справи за реабілітуючими підставами. Закриття за підставами нереабілітуючими. Порядок закриття кримінальної справи. Закриття справи в частині пред’явленого обвинувачення або стосовно окремих обвинувачених. Постанова про закриття кримінальної справи. Оскарження постанови про закриття справи. Умови і порядок відновлення слідства в закритій справі.
Закінчення досудового слідства і складання обвинувального висновку. Повідомлення потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача та їх представників про закінчення досудового слідства і ознайомлення їх з матеріалами справи. Ознайомлення обвинуваченого з матеріалами справи. Участь захисника при закінченні досудового слідства. Порядок і процесуальне оформлення ознайомлення. Права учасників процесу при ознайомленні з матеріалами справи. Вирішення заявлених клопотань.
Обвинувальний висновок: поняття і значення. Зміст і форма обвинувального висновку. Додатки до нього.
Тема 11.	Прокурорський нагляд і судовий контроль за законністю дій і рішень органів дізнання і досудового слідства.
Нагляд прокурора за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства як функція прокуратури. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за законністю дій і рішень органів дізнання і досудового слідства: під час проведення дізнання і досудового слідства; в справі, що надійшла до нього з обвинувальним висновком ; в справі з постановою слідчого про звільнення від кримінальної відповідальності; розгляд і вирішення прокурором,(вищим прокурором) скарг на дії слідчого і на дії прокурора, вчинені ним при проведенні досудового слідства або окремих слідчих дій. 
Судовий контроль за законністю порушення кримінальної справи, відмови в порушенні кримінальної справи або її закриття. Розгляд і вирішення судом скарг на дії і постанови органів дізнання, досудового слідства та прокурора, вчинені ним при проведенні слідства або окремих слідчих дій.
Тема 12.	Підсудність кримінальних справ.
Поняття і види підсудності. Підсудність справ за предметною (родовою) ознакою. Територіальна (місцева) підсудність кримінальних справ. Спеціальна і персональна підсудність. Визначення підсудності при об'єднанні кримінальних справ (підсудність за зв’язком справ). Одноособовий розгляд справ суддею і колегіальним судом. Передача кримінальної справи за підсудністю. Недопустимість спорів про підсудність.
Тема 13.	Попередній розгляд справи суддею.
Суть і завдання стадії попереднього розгляду справи. Порядок попереднього розгляду справи. Питання, які з'ясовуються суддею на попередньому розгляді справи. Рішення, які вправі прийняти суддя за результатами попереднього розгляду. Призначення справи до судового розгляду. Повернення справи на додаткове розслідування. Зупинення і закриття справи. Направлення справи за підсудністю. Повернення справи прокуророві.
Питання, які підлягають вирішенню суддею в зв’язку з підготовкою справи до судового розгляду. Протокол попереднього розгляду справи суддею.
Вручення підсудному копії обвинувального висновку. Забезпечення права учасників процесу на ознайомлення з матеріалами справи.
Тема 14.	Судовий розгляд кримінальної справи.
Суть і завдання стадії судового розгляду. Загальні положення судового розгляду. Керівна роль суду. Повноваження головуючого в судовому засіданні. Розгляд справ розширеною колегією суддів (відмінність від суду присяжних). Народні засідателі (відмінність від присяжних засідателів). Їх права та обов’язки. Секретар судового засідання. Ухвали суду і постанови судді.
Реалізація принципів кримінального процесу в судовому розгляді. Безпосередність, усність судового розгляду і незмінність складу суду. Рівність прав сторін у судовому розгляді. Змагальність судочинства.
Учасники судового розгляду: підсудний, захисник, прокурор, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач, інші особи. Їх права та обов’язки в стадії судового розгляду кримінальної справи. Наслідки неявки учасника процесу в судове засідання.
Межі судового розгляду. Вирішення питання про нове обвинувачення і зміна обвинувачення в суді. Притягнення до кримінальної відповідальності іншої особи. Підстави і порядок відкладення судового розгляду і зупинення розгляду кримінальної справи. Скерування кримінальної справи судом для проведення додаткового розслідування. Закриття кримінальної справи в судовому засіданні.
Протокол судового засідання. Його зміст та значення. Фіксування судового розгляду технічними засобами. Зауваження на протокол судового засідання та їх розгляд. 
Моральні засади судового розгляду кримінальної справи. Культура судового засідання. 
Основні частини судового засідання. Підготовча частина судового засідання. Питання, які вирішуються в підготовчій частині, та послідовність їх вирішення. Заявлення і розв’язання клопотань.
Судове слідство: поняття та завдання. Початок судового слідства. Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження. Система слідчих дій в судовому розгляді. Використання науково-технічних засобів у судовому слідстві. Участь спеціаліста в судовому слідстві.
Допит підсудного. Порядок допиту. Умови і порядок оголошення показів підсудного, які були дані ним на досудовому слідстві.
Допит свідків і потерпілих. Роз’яснення їм прав та обов’язків. Створення в суді умов, які виключають вплив зацікавлених осіб на свідків і потерпілих з метою надати їм можливості виконати свій громадянський і правовий обов’язок. Порядок допиту свідка і потерпілого. Забезпечення їх безпеки при допиті. Умови і порядок оголошення показів свідка і потерпілого, які були дані ними на досудовому слідстві. Особливості допиту неповнолітніх свідків і потерпілих.
Проведення експертизи в суді. Підстави і порядок призначення експертизи. Висновок експерта. Допит експерта. Проведення додаткової та повторної експертизи.
Проведення оглядів: речових доказів, документів, місця події.
Оголошення протоколів і документів у судовому засіданні.
Судові доручення. Дослідження результатів їх виконання.
Закінчення судового слідства.
Судові дебати: поняття і значення. Особи, які беруть участь у судових дебатах. Репліки. Можливість судових дебатів після допиту підсудного.
Останнє слово підсудного.
Підстави і порядок відновлення судового слідства.
Вирок та ухвала суду (постанова судді). Поняття і значення вироку як акту правосуддя. Види вироків. Законність, обґрунтованість, справедливість і вмотивованість вироку. Питання, що вирішуються судом під час постановлення   вироку. Підстави винесення виправдувального вироку. Вирішення цивільного позову. Вирішення питань про речові докази та судові витрати.
Порядок постановлення вироку.  Таємниця наради суддів. Окрема думка судді. Проголошення вироку і вручення його копії.
Зміст і форма вироку. Вступна, мотивувальна і резолютивна частина вироку.
Ухвала суду (постанова судді): зміст, форма, порядок винесення. Окрема ухвала суду (окрема постанова судді). Підстави і порядок її винесення.
Характеристика основних помилок і недоліків у діяльності суду першої інстанції.
Тема 15.	Апеляційне провадження.
Перевірка законності і обґрунтованості вироків та інших рішень суду – необхідна умова здійснення правосуддя в кримінальних справах. Види перевірки: звичайні (апеляційне та касаційне провадження) і виняткові (перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами та перегляд їх у зв’язку з неправильним застосуванням кримінального закону або істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону (повторна касація).
Суть і завдання стадії перегляду вироків, ухвал і постанов суду в апеляційному порядку. Судові рішення, на які може бути подана апеляція. Суди, які розглядають справу в апеляційному порядку. Особи, які мають право подати апеляцію. Зміст апеляції. Порядок і строки апеляційного оскарження та наслідки його недотримання. Наслідки подання апеляції. Доповнення, зміна і відкликання апеляції.
Попередній розгляд справи апеляційним судом. Питання, що їх розглядає і вирішує суд. Порядок розгляду справи апеляційним судом та обсяг її перевірки. Рішення, які вправі прийняти апеляційний суд за результатом розгляду справи.
Підстави для скасування або зміни рішень суду першої інстанції апеляційним судом. Повернення справи на додаткове розслідування чи новий судовий розгляд.
Зупинення розгляду справи і закриття справи.
Ухвала апеляційного суду та її зміст. Постановлення апеляційним судом свого вироку (постанови). Порядок складання ухвали чи вироку (постанови) та їх оголошення.
Окрема думка судді апеляційного суду. Окрема ухвала суду.
Порядок перевірки апеляційним судом ухвал суду і постанов судді, які підлягають апеляційному оскарженню.
Тема 16.	Касаційне провадження.
Суть, завдання та основні риси касації за чинним законодавством. Судові рішення, що можуть перевірятися у касаційному порядку. Касаційний суд. Суб’єкти процесу, які вправі порушити касаційне провадження. 
Порядок касаційного оскарження та внесення касаційного подання. Прийняття справи, що розглядалась апеляційним судом, з касаційною скаргою і поданням до касаційного розгляду. Вивчення касаційної скарги і  касаційного подання суддею касаційного суду і вирішення питання про витребування справи. Призначення касаційної скарги чи подання (разом зі справою) до касаційного розгляду. Доповнення, зміна і відкликання касаційної скарги чи подання. Прийняття касаційним судом нових матеріалів.
Розгляд справи касаційним судом. Обсяг здійснюваної ним перевірки. Рішення, які вправі прийняти касаційний суд за результатами розгляду справи. Підстави для скасування вироку, ухвали чи постанови або їх зміни. Недопустимість погіршення касаційним судом становища засудженого чи виправданого.
Тема 17.	Виконання вироку, ухвали 
і постанови суду.
Суть і завдання стадії виконання вироку та іншого рішення суду. Набрання вироком, ухвалою і постановою суду законної сили. Обов’язковість для виконання. Порядок звернення вироку, ухвали і постанови до виконання.
Питання, що їх може розглядати суд у стадії виконання вироку та порядок їх розгляду і вирішення зокрема: звільнення від покарання або його пом’якшення у випадку прийняття закону, яким усунена караність діяння, за яке особа засуджена, або караність пом’якшена; умовно-дострокове звільнення засудженого від відбування покарання;  заміна засудженому невідбутої частини покарання більш м’яким; звільнення від відбування покарання засуджену вагітну жінку та жінку, яка має дітей віком до трьох років, або заміна покарання їм більш м'яким; звільнення засудженого від відбування покарання за хворобою; звільнення засудженого від покарання з випробуванням після закінчення випробувального строку; скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням, якщо засуджений протягом іспитового строку не виконав покладені на нього судом обов’язки; скасування звільнення від відбування покарання засуджену вагітну жінку та жінку, яка має дітей у віці до трьох років, якщо вони не стали на шлях виправлення; заміна призначеного покарання, у разі  неможливості його виконання або з урахуванням обставин справи та особи засудженого, на інакше покарання зокрема: штрафу громадськими роботами; виправні роботи штрафом; позбавлення волі військовослужбовця, призначене на строк не більше двох років, на тримання у дисциплінарному батальйоні на той же строк; позбавлення волі військовослужбовця або обмеження його волі на строк не більше двох років на службове обмеження на той же строк; вирішення різного роду сумнівів та протиріч, що виникають при виконанні вироку; залишення засудженого в слідчому ізоляторі  чи в тюрмі або тимчасове його переведення туди у зв’язку з розглядом справи в суді; застосування примусового лікування до засуджених, які є алкоголіками чи наркоманами і відбувають покарання у виправних чи виховних колоніях, якщо таке лікування не було їм призначене вироком суду, а так само припинення примусового лікування від алкоголізму чи наркоманії, призначеного судом; визначення застосування покарання за наявності невиконаного вироку, про який судові, що постановляв останній за часом вирок, не було відомо; розгляд питання про дострокове зняття судимості. Порядок вирішення питань, зв’язаних з виконанням вироку. Оскарження постанов суду в апеляційному порядку.
Тема 18.	Перегляд судових рішень 
в порядку виняткового провадження.
Суть і завдання стадії перегляду судових рішень в порядку виняткового провадження. Підстави для перегляду. 
А. Перегляд  судових рішень за нововиявленими обставинами. Обставини, що визнаються законом нововиявленими. Строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Приводи для порушення питання про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Розслідування нововиявлених обставин. Посадові особи, які вправі внести подання про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами до апеляційного суду і до суду касаційного. Відмова у принесенні такого подання.
Порядок розгляду справи в зв’язку з нововиявленими обставинами. Рішення, які вправі прийняти суд в результаті розгляду справи за нововиявленими обставинами.
Б. Неправильне застосування кримінального закону та істотне порушення вимог кримінально-процесуального закону, які вплинули на правильність судового рішення, як підстава для перегляду судового рішення в порядку виняткового провадження.
Недопустимість погіршення становища засудженого та виправданого в порядку виняткового провадження. Особи, які вправі подати клопотання про перегляд судових рішень в порядку виняткового провадження. Посадові особи, які вправі внести подання про перегляд судових рішень. Суд, який уповноважений розглянути подання про перегляд судових рішень в порядку виняткового провадження та порядок розгляду. Рішення, які вправі прийняти суд в результаті розгляду подання. Ухвала суду і порядок її прийняття.
Тема 19.	Особливості провадження в справах 
про злочини неповнолітніх.
Необхідність особливостей провадження в справах про злочини неповнолітніх. Предмет доказування в справах неповнолітніх. Затримання та запобіжні заходи, що застосовуються до неповнолітніх.
Особливості досудового слідства в справах про злочини неповнолітніх. Порядок виклику, пред'явлення обвинувачення та допиту неповнолітнього обвинуваченого. Виділення справи про неповнолітнього в окреме провадження. Захисник у справах про злочини неповнолітніх на досудовому слідстві.
Особливості розгляду справ про злочини неповнолітніх в суді першої інстанції. Попередній розгляд справи про обвинувачення неповнолітнього суддею.  Участь у суді захисника, законних представників підсудного, представників служби у справах неповнолітніх, міліції у справах неповнолітніх і представників підприємств, установ та організацій. Дії суду при дослідженні обставин, що можуть негативно вплинути на неповнолітнього  підсудного. Питання, що вирішуються судом при поставленні вироку. Призначення громадського вихователя неповнолітньому засудженому. Застосування судом до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру. Порядок застосування. Постанова судді. Оскарження постанови. Рішення апеляційного суду щодо постанови про застосування примусових заходів виховного характеру.
Тема 20.	Особливості провадження в справах 
про застосування примусових заходів медичного характеру.
Підстави для застосування примусових заходів медичного характеру. 
Порядок досудового слідства в справах осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння в стані неосудності або злочин у стані обмеженої осудності, а також осіб, які захворіли після вчинення злочину на психічну хворобу. Обов’язкова участь захисника. Проведення судово-медичної експертизи. Обставини, які підлягають встановленню у справі. Закінчення досудового слідства. Види рішень слідчого. Постанова про скерування справи до суду. Зміст і форма постанови.
Дії та рішення прокурора в справах неосудних або обмежено осудних осіб про застосування примусових заходів медичного характеру.
Особливості розгляду справи в суді. Підготовчі дії до судового засідання. Судовий розгляд. Питання, які має вирішити суд. Види рішень суду: зміст і форма. Скасування або зміна примусових заходів медичного характеру. Відновлення кримінальної справи щодо особи, до якої були застосовані примусові заходи медичного характеру. Оскарження рішення суду. Постанова апеляційного суду про застосування примусових заходів медичного характеру.
Тема 21.	Особливості провадження в справах приватного обвинувачення.
Кримінальні справи, які порушуються за скаргою потерпілого. Вимоги до скарги потерпілого в порядку приватного обвинувачення. Дії і рішення судді у випадку одержання скарги в порядку приватного обвинувачення. Порушення кримінальної справи і призначення її до розгляду. Зустрічне обвинувачення і об’єднання справ в єдине провадження. Судовий розгляд. Участь прокурора в справах приватного обвинувачення. Підтримання в суді обвинувачення  потерпілим. Примирення потерпілого з обвинуваченим. Закриття справи. Провадження дізнання і досудового слідства в справах приватного обвинувачення. Оскарження відмови в порушенні кримінальної справи.
Тема 22.	Протокольна форма досудової підготовки матеріалів (Прискорене провадження 
в кримінальній справі).
Поняття і значення протокольної форми досудової підготовки матеріалів. Справи, в яких провадження відбувається в порядку протокольної форми досудової підготовки матеріалів. Процесуальні дії органів дізнання. Протокол про обставини вчиненого злочину: зміст, форма. Додатки до протоколу. Направлення протоколу з матеріалами прокуророві. Дії прокурора.
Розгляд і вирішення справи в суді. Провадження досудового слідства в справах про злочини, для яких передбачена протокольна форма досудової підготовки матеріалів.
Тема 23.	Провадження по відшкодуванню (компенсацію) шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду.
Інститут реабілітації у кримінальному процесі: поняття, загальна характеристика, правова основа. Підстави і умови відшкодування (компенсації) шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду. Види відшкодування (компенсації) реабілітованому шкоди та відновлення його прав. Відшкодування майнової шкоди. Компенсація моральної шкоди. Повернення вилученого (конфіскованого) майна. Поновлення звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. Повернення нагород. Поновлення трудових, житлових, пенсійних прав. Обов’язок роз'яснити реабілітованому порядок поновлення його порушених прав. Органи, що приймають рішення (постанову, ухвалу) про відшкодування шкоди реабілітованим громадянам та поновлення їх прав. Постанова (ухвала) про відшкодування шкоди та поновлення прав. Її зміст. Порядок оскарження постанови (ухвали).
Тема 24.	Міжнародна правова допомога 
в кримінальних справах.
Міжнародне співробітництво у сфері функціонування кримінальної юстиції – необхідна умова успішного контролю за злочинністю. Правова основа міжнародного співробітництва у цій сфері. Види міжнародної правової допомоги. Порядок зносин з питань про надання правової допомоги.
Процесуальні дії, які можуть бути проведені в порядку надання правової допомоги. Доказове значення одержаної в порядку надання правової допомоги від іноземної держави інформації (фактичних даних). Підстави відмови Україною у наданні правової допомоги.
Видача і передача осіб, які вчинили злочин (екстрадиція). Звернення про їх видачу. Підстави для відмови у видачі.
Вирішення питання про передачу осіб, засуджених судами України, для відбування покарання в іноземних державах. Розгляд пропозицій про передачу громадян України, засуджених судами іноземних держав, для відбування покарання в Україні.
Вирішення питань, пов’язаних із транзитним перевезенням осіб або речей через територію України та через території іноземних держав.
Тема 25.	Кримінальний процес зарубіжних країн.
Загальна характеристика кримінального процесу континентальної (європейської) системи права: принципи процесу, система доказів, попереднє (досудове) провадження. Попередній розгляд справи судом. Розгляд і вирішення справи судом першої інстанції. Апеляційне і касаційне провадження. Перегляд вироків, що вступили в законну силу.
Кримінальний процес англоамериканської системи права (Англія, США). Принципи процесу. Загальна характеристика доказового права. Попереднє провадження в справі. Судовий розгляд. Оскарження і перегляд вироку (апеляція і касація).




Нормативні акти, судова практика та спеціальна література.
І. Міжнародно-правові акти, чинні в Україні.
Ё	Загальна декларація прав людини (Прийнята ГА ООН 10 грудня 1948р.).
Ё	Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (Прийнятий ГА ООН 16 грудня 1966р.).
Ё	Основні принципи незалежності судових органів (Схвалені ГА ООН 13 грудня 1985р.).
Ё	Мінімальні стандартні правила ООН, що торкаються відправлення правосуддя стосовно неповнолітніх (т.зв. “Пекінські правила”, затверджені ГА ООН 29 листопада 1985р.).
Ё	Звід принципів захисту осіб, які  піддані затриманню або арешту в будь-якій формі ( Затверджені ГА ООН 9 грудня 1988р.).
Ё	Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою (Прийнята ГА ООН 29 листопада 1985р.).
Ё	Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах від 15 травня 1972р. (Закон України про приєднання від 22 вересня 1995р. Набрала чинності для України – 22 грудня 1995р.).
Ё	Конвенція про передачу засуджених осіб від 21 березня 1983р. (Закон України про приєднання від 22 вересня 1995р. Набрала чинності для України – 1 січня 1996р.).
Ё	Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950р. (т.зв. “Європейська конвенція”.  Протоколи №№1, 2, 4, 6, 7, 11 до неї (Закон України про ратифікацію від 17 липня 1997р. Набрала чинності для України – 11 вересня 1997р.) (Протокол №11 – 1 листопада 1998р.).
Ё	Європейська конвенція про видачу правопорушників від 13 грудня 1957р. Додатковий (від 15 жовтня 1975р.) та Другий протоколи до неї від 17 березня 1978р. (Закон України про ратифікацію від 16 січня 1998р. Набрали чинності для України – 9 червня 1998р.).
Ё	Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959р.  Додатковий протокол до неї (Закон України про ратифікацію від 16 січня 1998р. Набрали чинності для України – 9 червня 1998р.).
Ё	Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 8 листопада 1990р. (Закон України про ратифікацію від 17 грудня 1998р.).
Ё	Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижують гідність, поводженню чи покаранню від 26 листопада 1987р. (Закон України про ратифікацію від 24 січня 1997р. Набрала чинності для України – 1 вересня 1997р.).
Ё	Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом від 27 січня 1977р. Див.: Збірка договорів Ради Європи (Українська версія).-Київ: Парламентське видавництво. - 2000.
Ё	Конвенція про правову допомогу в цивільних, сімейних і кримінальних справах (т.зв. “Мінська конвенція.” Для держав-членів СНД) від 22 січня 1993р. Протокол до неї від 29 березня 1997р. (Закон України про ратифікацію протоколу від 3 березня 1998р.). Див.: Україна в міжнародно-правових відносинах. Кн.1.- Київ. - Юрінком.- 1996. А також: Права  людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. - Київ. - 1992.
ІІ. Закони та інші нормативні акти України.
Ё	Конституція України. Прийнята на 5-ій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р. (Із змінами станом на 1 січня 2006 р.)
Ё	Кримінально-процесуальний кодекс України. Станом на 1 вересня 2007р.
Ё	Кримінальний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001р.
Ё	Закон України про судоустрій (в ред. Закону України від 7 лютого  2002р.).
Ё	Закон про статус суддів від 15 грудня 1992р. (В ред. Закону України від 21 червня 2001р.).
Ё	Закон про прокуратуру від 5 листопада 1991р.
Ё	Закон про міліцію від 20 грудня 1990р.
Ё	Закон про службу безпеки України від 25 березня 1992 р.
Ё	Закон про адвокатуру від 19 грудня 1992р.
Ё	Закон про оперативно-розшукову діяльність від 18 лютого 1992р.
Ё	Закон про судову експертизу від 25 лютого 1994р.
Ё	Закон про попереднє ув’язнення від 30 червня 1993р.
Ё	Закон про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх від 24 січня 1995р.
Ё	Закон про амністію від 11 липня 2003р.
Ё	Закон про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду від 1 грудня 1994р.
Ё	Положення про застосування Закону України “Про порядок відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду”. Затверджене наказом Мінфіну, Генпрокуратури та Мін’юсту від 4 березня 1996р.
Ё	Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні, затверджене Указом Президента України від 10 червня 1993р.
Ё	Порядок обчислення розміру фактичних витрат закладу охорони здоров’я  та стаціонарне лікування потерпілого від злочинного діяння та зарахування стягнених з винних осіб коштів до відповідного бюджету і їх використання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 липня 1993р.
ІІІ. Постанови Пленуму Верховного Суду України 
про роз’яснення з питань застосування законодавства. Опубліковані у виданні: Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах /За заг. ред. професора В. Т. Маляренка. – К.: Юрінком Інтер, 2007.

Ё	Від 28 вересня 1973 р. «Про практику застосування судами законодавства про звільнення від відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу».
Ё	Від 31 березня 1989р. “Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна”.
Ё	Від 29 червня 1990р. “Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку”.
Ё	Від 21 грудня 1990р. “Про застосування судами України процесуального законодавства при вирішенні питань, пов’язаних з виконанням вироків”.
Ё	Від 31 березня 1995р. “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди”.
Ё	Від 7 липня 1995р. “Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину, та судових витрат”.
Ё	Від 30 травня 1997р. “Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина”.
Ё	Від 30 травня 1997р. “Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах”.
Ё	Від 26 березня 1999р. “Про практику застосування судами застави як запобіжного заходу”.
Ё	Від 18 червня 1999р. “Про застосування законодавства, яке передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві”.
Ё	Від 25 квітня 2003 р. «Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства».
Ё	Від 24 жовтня 2003 р. «Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві».
Ё	Від 26 грудня 2003 р. «Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості».
Ё	Від 16 квітня 2004 р. «Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх».
Ё	Від 2 липня 2004 р. «Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів».
Ё	Від 8 жовтня 2004р. Про деякі питання застосування законодавства, яке регулює порядок і строки затримання (арешту) осіб при вирішення питань, пов’язаних з їх екстрадицією».
Ё	Від 11 лютого 2005 р. «Про деякі питання, які виникають під час розгляду судами України скарг на постанови органів дізнання, слідчого прокурора про порушення кримінальної справи».
Ё	Від 11 лютого 2005 р. «Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування».
Ё	Від 3 червня 2005 р. «Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування».
Ё	Від 23 грудня 2005 р. «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності».
Ё	Від 15 травня 2006 р. «Про практику постановлення судами вироків (постанов) при розгляді кримінальних справ в апеляційному порядку».
Ё	Від 15 травня 2006 р. «Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру».
Ё	Від 13 червня 2007 р. «Про незалежність судової влади» // Вісник Верховного Суду України.- 2007.-№ 6 (82). 

IV. Підручники, навчальні посібники та методична література 
(до всіх тем).
Ё	Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України. Підручник для юр. вузів. -  К.: Либідь, 1999. – 536с.
Ё	Кримінальний процес України: Підручник / За ред. Ю.М.Грошевого та В.М.Хотенця. – Харків: Право, 2000. – 496с.
Ё	Назаренко В. В., Омельяненко Г. М. Кримінальний процес України. Вид.2-ге.-К.: Атіка, 2007- 584с.
Ё	Коваленко Є. Г., Маляренко В. Т., Кримінальний процес України: Підручник.- К.: ЮРрінком Інтер, 2006.-703с. 
Ё	Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка .- К.: «Форум» 2003. -538с. (2-ге вид. -2004, 3-те вид. 2005; 4-те вид. 2006р.).
Ё	Кримінальний процес України: практикум. Навч. посібник за ред. професора  Нора В. Т.- К.: видав. Дім «Ін Юре», 2007. – 232с.
Ё	Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник.-К.: Істина, 2005.- 456с.
Ё	Вапнярчук В. В. Кримінальний процес України ( В схемах і таблицях): Навч. посібник.- Харків: СПД ФО Вапнярчук, 2004.- 212с.
Ё	Уголовный процесс. Учебник / Под ред. И.Л. Петрухина. – М.: Проспект, - 2001. – 520с.
Ё	Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Учебник / Отв. ред. П.А.Лупинская. – М.: Юристъ, 1998. – 696с.
Ё	Уголовный процесс. Учебник / Под ред. К.Ф.Гуценко. – М.: Зерцало, - 2000. – 608с.
Ё	Молдован В. Порівняльний кримінальний процес: Навч. Посібник.- К.: Либідь, 1996.- 256с. 
Ё	Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Уголовный процесс западных государств.- М.: Зерцало – М.,2001. – 480с.
Ё	Стойко Н. Г. Уголовний процесс западних государств и России… СПб: С-П- атер. гос. ун-т, 2006. – 264с.
Ё	Уголовный процес России: Общая часть: Учебник для студентов юрид. вузов и ф-ов / под ред. В. З. Лукашевича. – СПб, С-Петер.гос. ун-т., 2004. – 448с.
Ё	Уголовный процесс России: Особенная часть: Учебник для студентов юрид. вузов и ф-ов. / Под. ред.  В. З. Лукашевича.- СПб, С-Петер. гос. ун-т. 2005. – 704с.
Ё	Курс уголовного судопроизводства. Учебник в трьох томах. / Под. ред. В. А. Михайлова. Том 1 (Общие положения уголовного судопроизводства); Т.2 (Досудебное и судебное производство); Т.3 (Особый порядок уголовного судопроизводства). – Москва – Воронеж, НПО «Модэк», 2006.
Ё	Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного процесса. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1980. – 251с.
Ё	 Михеєнко М.М., Молдован В.В., Шибіко В.П. Кримінальний процес України: Ділові ігри та задачі. - К.: Либідь, 1992. – 256с.
Ё	Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах. - К.: Юрінком, 1996.- 256с.
Ё	Хазін М. А., Бойко М. Д., Співак В. М. Зразки кримінально-процесуальних документів (дізнання та досудове слідство). – К.: Атіка, 2006. – 236с.
Ё	Зразки кримінально-процесуальних документів: Науково -практичний посібник / За ред. М. П. Стрельбицького. – К.: Істина, 2006. – 176с.
Ё	Уголовно-процессуальные акты: Учебное пособие / Л.Д. Кокорев, Д.П.Котов и др.  - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1991. – 192с.

V. Додаткова спеціальна література до окремих тем курсу.
До теми 1.
Ё	Альперт С. Кримінально-процесуальні функції: поняття, система, суб’єкти. – Конспект лекцій.- Харків: НЮАУ,1995. -28с.
Ё	Аленін Ю., Гурджі. Публічна природа гарантій прав особи у кримінальному процесі // Право України. -2003. - №4.
Ё	Божьев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения. - М.: 1975. – 175с.
Ё	Володина Л. М. Цели и задачи уголовного процесса// Государство и право. -1994. №11. – С.126-132.
Ё	Горбачев О., Кривобок В., Завдання кримінального судочинства: витоки, зміст, реалізація // Право України. 2001, - №8. – с.34-37.
Ё	Даев В.Г. Взаимосвязь уголовного права и процесса. - Л.: 1982. – 112с.
Ё	Зусь Л.Б. Механизм уголовно-процессуального регулирования. – Владивосток: ДГУ, 1986. – 206с.
Ё	Ларин А. И. Уголовный процесс: структура права и структура законодательства. – М.: 1985. – 240с.
Ё	Лобойко Л. М. Стадії кримінального процесу: Навч. посібник. – К.: Цент. навч. літ-ри, 2005. – 176с.
Ё	Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: Их виды, содержание и формы. - М.: 1976. – 167с.
Ё	Маляренко В. Т. Про завдання кримінального судочинства //Вісник Верховного Суду України.-2000.-№6.
Ё	Михайленко О. Р. Складання процесуальних актів в кримінальних справах. Теорія, методика, зразки документів: Навч. посібник.-К.: 1992.-216с.
Ё	Мотовиловкер Я.О. Основной вопрос уголовного дела и его компоненты. – Воронеж: 1984. – 152с.
Ё	Нажимов В.П. Типы, формы и виды уголовного процесса. – Калининград: 1977. – 239с.
Ё	Никоненко М. Я. Поняття, види і зміст кримінально-процесуальних гарантій // Науковий вісник Нац. Акад. МВС України. – К.: 2001. Вип. 1.
Ё	Погорецький М. А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система. -  Харків: «Арсіс», 2002.-160с.
Ё	Развитие и совершенствование уголовно-процессуальной формы // Науч. ред. Л.Д.Кокорев. – Воронеж: 1979. – 176с.
Ё	Смирнов А.В. Модели уголовного процесса. – СПб.: «Наука». 2000. – 224с.
Ё	Чепурний О. Кримінально-процесуальні функції: проблеми визначення та законодавчого врегулювання // Право України. - 2001. -  №8. С.80-83.
Ё	Якуб М.Л. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизводстве. - М.: 1981. – 144с.
Ё	Шпилев В. Н. Содержание и форма уголовного судопроизводства. – Минск: изд-во БГУ, 1974.
Ё	Элькинд П.С. Цели и средства их достижения в советском уголовно-процесуальном праве. – Л.: 1976. – 143 с.
До теми 2.
Ё	Дроздов О. М. Джерела кримінально-процесуального права.- Харків: НЮАУ дис. канд. юрид. -  наук 2004.
Ё	Волкотруб С. Г. Імунітет у кримінальному процесі України – Харків: «Консум» 2005.
Ё	Землянський П. Т. Уголовно-процесуальное законодательство  в первые годы советской власти (на матеріалах УССР). Киев: 1972.
Ё	Ларин А.М. Уголовный процесс: структура права и структура законодательства. - М.: 1975. 
Ё	Нор Н. В. Правова природа постанов Пленуму Верховного Суду України та їх роль в механізмі кримінально-процесуального регулювання // Вісник Львівського університету.-2007, вип.44.
Ё	Советский уголовно-процессуальный закон и проблемы его эффективности / Под ред. В. М. Савицкого. М.: 1979, гл.1,3.
Ё	Філатов В. М., Солодкий С. А. Застосування норм міжнародних договорів і рішень Європейського суду з прав людини у кримінальному судочинстві // Вісник Верховного Суду України.-2004. №7.
Ё	Чаюн М. Г., Кириченко Ю. М., Кидисюк Р. А. та ін. Правові позиції Конституційного Суду України в рішеннях і висновках (1997 – 2003 року). Атіка, 2003 (Передмова)
До теми 3.
Ё	Гласность судебной деятельности по уголовным делам. – Киев: 1993. – 286с.
Ё	Гриненко А.В., Кожевников Г.К., Шумилин С.Ф. Принцип презумпции невиновности и его реализация в досудебном  уголовном процессе. – Харьков: 1997. – 168с.
Ё	Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса. Вопросы теории и практики. - М.: 1971. – 299с.
Ё	Либус И. Презумпция невиновности в советском уголовном процессе. - Минск: 1969. – 232с.
Ё	Лобойко Л. М. Принцип диспозитивності в кримінальному процесі України.-Дніпропетровськ: «Ліра лтд», 2004.-216с.
Ё	Маляренко В.Т. Конституційні засади  кримінального судочинства. - К.: Юрінком,  1999. – 320с.
Ё	Михеєнко М.М. Конституційні принципи кримінального процесу // Вісник Академії правових наук України.- Харків, 1997.- №2 (9), с.100-112.
Ё	Новосардян В. Р. Право на защиту подозреваемого, обвиняемого и подсудимого в уголовном процессе.- СПб.: 2000.-168с. 
Ё	Репешко П.И. Принципы уголовного процесса. – Николаев: Атолл, 2001. – 258с.
Ё	Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности. - М.: 1984. – 143с.
Ё	Тыричев И.В. Принципы советского уголовного процесса. - М.: 1983. – 80с.
Ё	Смирнов А. В. Модели уголовного процесса. -СПб.: «Наука»,2000.-224с.
До теми 4.
Ё	Альперт С.А. Субъекты уголовного процесса. – Харьков:ХЮА, 1997. – 60с.
Ё	Бекешко С.П., Матвиенко Е.А.  Подозреваемый в советском уголовном процессе. – Минск: 1989. – 128с.
Ё	Брынцев В. Д. Судебная власть (правосудие): пути реформирования в Украине. - Х.: 1998. – 224с.
Ё	Бугушев Г. И. Судья в уголовном процессе. -  М.: 1984. – 124с.
Ё	Вапнярчук В.В. Особливості процесуального становища особи, яка проводить дізнання. – Харків: Торсинг, - 2001. – 220с. 
Ё	Варфоломеева Т.В. Защита в уголовном судопроизводстве. – К.: КГУ, 1998.-262 с.
Ё	Гловацький І. Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі.- К.: 2003. – 352с.
Ё	Гошовський М.І., Кучинська О.П. Потерпілий у кримінальному процесі України. – К.: 1997. – 192.
Ё	Леви А. А. Потерпевший в уголовном процессе. – М.: РУДН, 2007. – 179с.
Ё	Гуляев А.П. Следователь в уголовном процессе. - М.: 1981. – 192с.
Ё	Денежкин В.М. Подозреваемый в советском уголовном процессе. - Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1982. – 196с.
Ё	Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі. – К., 2002.
Ё	Казаренко М. Право свідка на імунітет та підстави його застосування // Право України. – 1998. - № 2. – с. 50-52.
Ё	Кокорев Л.Д. Подсудимый в советском уголовном процессе. – Воронеж: 1973. 
Ё	Корнуков В.М. Конституционные основы положения личности в уголовном судопроизводстве. Саратов. 1987. 
Ё	Кузнецов В. Вдосконалення правового регулювання відносин між особою, яка проводить дізнання, та начальником органу дізнання // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. - № 8. – С. 74-77.
Ё	Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Прокурор у кримінальному судочинстві. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 
Ё	Мінюков П.І., Мінюков А.П. Процесуальні повноваження начальника слідчого відділу. К.: 2004.
Ё	Нагорний Г., Сегай М., Ісакович Б. Експерт і спеціаліст: проблеми розмежування їх функцій ї шляхи її вирішення // Право України. – 1998. - №2. – с. 52-57.
Ё	Нор В. Т. Удосконалення процесуального статусу потерпілого від злочину та система гарантій захисту його прав та законних інтересів // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 36., 2001.-с. 524-532.
Ё	Нор В. Т. Свідок у кримінальному процесі України: коло осіб, предмет показань та свідоцький інумітет // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 37., 2002.-с. 491-498.
Ё	Нор В.Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве. Киев. 1989.
Ё	Присяжнюк Т. Підсудний у кримінальному процесі. // Право України. – 1998. - №11. с.51-53.
Ё	Саркисянц Г.П. Защитник в уголовном процессе. – Ташкент: 1971. – 249с.
Ё	Черечукіна Л. Інститут понятих: гарантії додержання законності або процесуальний архаїзм // Право України. – 1999 р. - № 6. – с. 80-83.
Ё	Шаповалова Л. Підстави визнання особи потерпілим // Право України. -  2000. - № 7. – с. 39-42.
Ё	Шпилев В.Н. Участники уголовного процесса. Минск: 1970.
До теми 5.
Ё	Брусницын Л.В.  Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: российский, зарубежный и международный опыт ХХ века (процессуальное исследование). М.: Юрлитинформ, 2001. - 400с.
Ё	Зеленецкий В.С., Куркин Н.В. Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса. - Харьков: «Крим Арт», 2000.- 404с.
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