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         Спеціальний курс передбачає розширене та поглиблене вивчення проблем 

правового регулювання, теорії та практики апеляційного, касаційного 

провадження, провадження у Верховному Суді України та за нововиявленими 

обставинами у кримінальному судочинстві України.  

         У рамках спеціального курсу вивчаються порядок апеляційного та 

касаційного оскарження судових рішень, подання заяви про перевірку судового 

рішення Верховним Судом України та за нововиявленими обставинами, 

порядок апеляційного та касаційного розгляду, розгляду справ Верховним 

Судом України та за нововиявленими обставинами, повноваження суду 

апеляційної та касаційної інстанції, Верховного Суду України, підстави для 

зміни або скасування судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, 

Верховним Судом України та за нововиявленими обставинами, а також правова 

природа рішень судів апеляційної, касаційної інстанції та Верховного Суду 

України.  

      Метою спеціального курсу є характеристика кримінальної процесуальної 

діяльності, а також теоретичного та практичного аспектів відносин, які 

виникають, змінюються та припиняються під час апеляційного, касаційного 

провадження, провадження у Верховному Суді України та за нововиявленими 

обставинами.        

         Вимоги до знань та умінь. 

         Знати:  
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 суть та завдання інституту оскарження і перевірки судових рішень, види 

форм оскарження й перевірки судових рішень у кримінальному 

провадженні;  

 поняття, процесуальні особливості, завдання і значення апеляційного, 

касаційного провадження, провадження у Верховному Суді України та за 

нововиявленими обставинами;  

 об’єкт та суб’єктів права на апеляційне і касаційне оскарження, 

провадження у Верховному Суді України та за нововиявленими 

обставинами, суди, що уповноважені здійснювати перевірку судових 

рішень в апеляційному, касаційному порядку та за нововиявленими 

обставинами;  

 порядок апеляційного та касаційного розгляду, розгляду справ 

Верховним Судом України та за нововиявленими обставинами, 

повноваження суду апеляційної та касаційної інстанції, Верховного Суду 

України;  

 підстави для зміни або скасування судових рішень в апеляційному та 

касаційному порядку, Верховним Судом України та за нововиявленими 

обставинами;  

 форму, структуру, зміст, порядок складання і проголошення рішень судів 

апеляційної, касаційної інстанції та Верховного Суду України. 

         Вміти: 

 аналізувати норми кримінального процесуального законодавства, які 

регламентують порядок апеляційного, касаційного провадження, 

провадження у Верховному Суді України та за нововиявленими 

обставинами, а також теоретичні положення, викладені у доктрині 

кримінального процесу; 

 вивчати та узагальнювати судову практику щодо перевірки судових 

рішень в апеляційному, касаційному порядку, Верховним Судом України 

та за нововиявленими обставинами; 

 грамотно складати відповідні процесуальні документи; 

 застосовувати теоретичні знання до конкретних життєвих фактів і 

ситуацій, вирішувати практичні  завдання. 


