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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

(денна форма) 

Кількість кредитів – 3 

(заочна форма) 

Галузь знань 

08 «Право» Обов’язкова 

Спеціальність 081 «Право» 

Рік підготовки: 

3-ій 3-ій 

Семестр 

Загальна кількість годин –

180 (денна форма) 

Загальна кількість годин –

180 (заочна форма) 

 

5, 6-ий 5, 6-ий 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 год. 

(5 семестр),  

5 год. (6 семестр) 

Освітньо-професійна 

програма ОС 

Бакалавра 

32 год. 14 год. 

Лабораторні 

32 год.                  

(5 семестр),  

48 год.  

(6 семестр) 

14 год. 

Самостійна робота 

36 год. 208 год. 

   

   

Види контролю:  залік, іспит 

 

 

Мова навчання - українська 

 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою вивчення дисципліни «Кримінально-процесуальне право України» є набуття 

студентами-правниками необхідних знань у галузі кримінально-процесуального права 

України, практичних навичок реалізації його норм, а також основних положень кримінально-

процесуальної доктрини. 

 

До завдань опанування цієї дисципліни належать:  

- вивчення основних положень кримінально-процесуальної доктрини; повноважень 

органів, які реалізують норми кримінально-процесуального права, форм і методів 

такої реалізації; обсягу та способів реалізації процесуальних прав учасниками 

кримінального провадження; основних положень міжнародного співробітництва під 

час кримінального провадження; основних положень зарубіжного кримінально-

процесуального законодавства романо-германської і англо-американської правових 

систем та їх кримінально-процесуальної науки; 



 

 

- окреслення шляхів вирішення проблемних ситуацій кримінального провадження;  

- вироблення умінь реалізації норм кримінальних процесуальних інститутів досудового 

розслідування та судового провадження; 

- формування правової позиції з урахуванням здійснюваної суб’єктом кримінально-

процесуальної функції під час кримінального провадження; 

- набуття навичок складання процесуальних документів кримінального провадження. 

 

Дисципліна «Кримінально-процесуальне право України» спрямована на формування 

таких компетентностей: 

‒ СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та 

процедур кримінального провадження;  

‒ СК9. Здатність ефективно використовувати базу Єдиного державного реєстру судових 

рішень у питаннях, що стосуються кримінального провадження; 

‒ СК10. Здатність використовувати судову практику ЄСПЛ, КСУ, ККС та Великої 

палати ВС, уміння її аналізувати та використовувати у сфері кримінального 

провадження; 

‒ СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, 

свобод та інтересів клієнтів захисником, представником потерпілого цивільного 

позивача, цивільного відповідача, представником юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження;  

‒ СК12. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення про проведення 

процесуальних дій, ухвалення процесуальних рішень, давати розгорнуту юридичну 

аргументацію правової позиції під час кримінального провадження;  

‒ СК13. Здатність до критичного, аналітичного, логічного та системного аналізу норм 

та інститутів кримінально-процеусального права України, уміння застосовувати 

набуті знання у професійній юридичній діяльності; 

‒ СК15. Здатність самостійно готувати проєкти актів правозастосування, зокрема 

клопотання про проведення процесуальних дій, що пов’язані з обмеженням 

конституційних прав і свобод особи, підсумкові документи досудового розслідування 

і судового розгляду, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та 

вмотивованості.  

 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 

- правильно тлумачити і застосовувати норми кримінально-процесуального права 

України; 

- володіти процесуальними засобами, що забезпечують швидке і повне здійснення 

досудового розслідування кримінальних проваджень (правильно здійснювати вибір таких 

засобів з урахуванням конкретних практичних ситуацій та проводити їх у відповідності до 

вимог кримінально-процесуального закону); 

- здійснювати представлення інтересів учасників кримінального провадження у 

формах: захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого та представництво інтересів 

потерпілого, цивільного позивача та відповідача, свідка, керуючись при цьому 

процесуальними можливостями, передбаченими законом;  

-  застосовувати в кримінальному процесі досягнення науки і техніки, а також 

передовий досвід практичної діяльності органів правопорядку, використовувати сучасні 

методи наукової організації праці слідчого, прокурора, судді, адвоката у кримінальному 

провадженні; 

- приймати обґрунтовані рішення в кримінальній справі, правильно оформляти 

процесуальні акти; 

- ефективно організовувати та правильно проводити судові засідання під час розгляду і 

вирішення кримінального провадження в суді першої, апеляційної та касаційної інстанцій; 



 

 

- правильно складати і подавати скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, 

прокурора, а також скарги та заяви про перегляд судових рішень у кримінальному 

провадженні. 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Суть, завдання, система та основні поняття кримінального процесу 

Поняття, завдання та мета кримінального процесу. Кримінальне провадження. Наука 

кримінально-процеусального права (доктрина кримінального процесу). Кримінальний 

процес як навчальна дисципліна. Кримінальний процес і кримінальне судочинство. 

Кримінальний процес і правосуддя. 

Історичні форми (моделі) кримінального процесу. Обвинувальний процес. 

Розшуковий (інквізиційний) процес. Змагальний процес. Змішаний процес. 

Система кримінального процесу України. Система стадій та система кримінально-

процесуальних проваджень. 

Кримінально-процесуальні відносини: поняття, зміст, форма, суб’єкти та об’єкти. 

Кримінально-процесуальні функції. Основні (первинні). Кримінальне переслідування. 

Захист. Правосуддя. Додаткові (похідні). Розслідування. Процесуальне керівництво. 

Прокурорський нагляд. Відомчий контроль. Судовий контроль. Підтримання цивільного 

позову. Заперечення цивільного позову. 

Кримінально-процесуальна форма: поняття, ознаки, значення. Диференціація 

кримінально-процеусальної форми.  

Кримінально-процесуальні гарантії: поняття, види.  

Механізм, предмет і метод кримінально-процесуального регулювання. Структура 

механізму криімнально-процеусального регулювання. 

Кримінально-процесуальна політика. 

 

Тема 2. Кримінально-процесуальне право України та його джерела 

Поняття кримінально-процесуального права України та його функції. 

Поняття та види джерел кримінально-процесуального права. Конституція України. 

Міжнародні акти. Кримінальний процесуальний кодекс України. Інші закони України, що 

регламентують окремі питання кримінального провадження. Підзаконні нормативно-правові 

акти. Окремі форми виразу судової практики як джерела кримінально-процесуального права. 

Правові позиції Конституційного Суду України. Правові позиції Європейського суду з прав 

людини. Правові позиції Верховного Суду. Правоположення, сформульовані у постановах 

Пленуму Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ. 

Норми кримінально-процесуального права та їх застосування. Види кримінально-

процесуальних норм. Структура кримінально-процесуальних норм. Гіпотеза, диспозиція та 

санкції кримінально-процесуальних норм.  

Аналогія у кримінальному провадженні: поняття, підстави та умови допустимості 

застосування. 

Дія кримінально-процесуального закону України в часі, просторі та щодо кола осіб. 

Правила дії та правило застосування кримінально-процесуального закону в просторі. Пряма і 

переживаюча дія кримінально-процесуального закону. Дипломатичний імунутет (повний та 

обмежений). 

 
Тема 3. Засади (принципи) кримінального провадження 
Поняття, ознаки та значення засад кримінального провадження.  

Класифікація та система засад кримінального провадження.  

Характеристика засад кримінального провадження. Верховенство права. Законність. 

Рівність перед законом і органом, що веде процес. Повага до людської гідності. Забезпечення 



 

 

права на свободу та особисту недоторканність. Недоторканність житла чи іншого володіння 

особи. Таємниця спілкування. Невтручання у приватне життя. Недоторканність права 

власності. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини. Свобода від 

самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї. Заборона двічі 

притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення. 

Забезпечення права на захист. Доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень. 

Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом 

їх переконливості. Безпосередність дослідження показань, речей і документів. Забезпечення 

права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності. Публічність (офіційність). 

Диспозитивність. Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування 

технічними засобами. Розумність строків. Мова, якою здійснюється кримінальне 

провадження. Всебічність, повнота та об’єктивність встановлення обставин у кримінальному 

провадженні. Вільна оцінка доказів. Процесуальна економія. Усність кримінального 

провадження. Справедливість. 

 
Тема 4. Суб’єкти  кримінального провадження 

Поняття суб’єктів кримінального провадження та їх класифікація. Співвідношення 

понять суб’єкти кримінального провадження, учасники кримінального провадження, 

учасники судового провадження, сторони кримінального провадження. 

Суд, слідчий суддя як суб’єкти кримінального провадження, їх функції та 

повноваження. Присяжні. 

Сторони кримінального провадження. Сторона обвинувачення: керівник органу 

прокуратури, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий (детектив), 

керівник органу дізнання, дізнавач, оперативні підрозділи, уповноважена службова особа  

(оперативного підрозділу, відповідальна за перебування затриманих) їх процесуальний 

статус. 

Сторона захисту: підозрюваний, обвинувачений, засуджений, виправданий, особа, 

щодо якої закрито кримінальне провадження, особа, щодо якої завстосовано примусові 

заходи виховного або медичного характеру, особа, щодо якої вирішується питання про 

видачу (екстрадицію). Захисник підозрюваного і обвинуваченого, засудженого у 

кримінальному провадженні. Залучення захисника. Обов’язкова участь захисника. 

Процесуальні права і обов’язки захисника.  

Потерпілий, цивільний позивач і відповідач, представники потерпілого, цивільного 

позивача та цивільного відповідача, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна. 

Процесуальний статус названих учасників кримінального провадження. Представництво у 

кримінальному провадженні.  

Інші учасники кримінального провадження: заявник, викривач, свідок, перекладач, 

експерт, спеціаліст, понятий, представник персоналу органу пробації, секретар судового 

засідання, судовий розпорядник, представник служби у справах дітей та уповноваженого 

підрозділу органу Національної поліції, поручитель, заставодавець.  

Кримінально-процесуальний інститут відводів. Обставини, які виключають участь у 

кримінальному провадженні судді, присяжного, слідчого судді, прокурора, слідчого. Відвід 

захисника, представника. Відвід спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового 

засідання. Порядок вирішення заяви про відвід. Наслідки відводу. 

 

Тема 5. Докази і доказування в кримінальному провадженні 

Доказове право і теорія доказів. 

Предмет доказування у кримінальному провадженні та його структура. Межі 

доказування. 

Поняття і властивості доказу, джерела доказів. Визнання доказів недопустимими. 



 

 

Класифікація доказів: первісні та похідні, особисті та речові, прямі та непрямі, 

обвинувальні та виправдувальні.  

Процес доказування та його структура. Збирання доказів. Перевірка доказів. Оцінка 

доказів. Презумпції та преюдиції у доказуванні. Версії та їх роль у процесі доказування. 

Суб’єкти доказування, їх класифікація. Обов’язок і тягар доказування.  

Стандарти доказування. 

 

Тема 6. Показання осіб як джерело доказів у кримінальному провадженні 

Поняття і види показань осіб. Показання свідка, потерпілого, підозрюваного, 

обвинуваченого, експерта. Процес формування показань. Предмет показань. Реалізація права 

на свідоцький імунітет, його види. Особливості оцінки показань. З’ясування достовірності 

показань. Показання з чужих слів. Пояснення осіб та їх правове значення. 

 

Тема 7. Речові докази у кримінальному провадженні 

Поняття і ознаки речових доказів. Класифікація речових доказів. Процесуальна форма 

речових доказів. Збирання та дослідження речових доказів. Оцінка речових доказів. 

Зберігання речових доказів. Вирішення питання про речові докази в підсумкових 

процесуальних рішеннях. 

 

Тема 8. Документи як джерело доказів у кримінальному провадженні 

Поняття і ознаки документів. Класифікація документів. Характеристика окремих 

документів як джерел доказів. Збирання та дослідження документів. Оцінка документів. 

Правила зберігання документів.  

 

Тема 9. Висновок експерта 

Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні. Поняття та види 

експертиз у кримінальному провадженні.  Підстави для призначення судової експертизи. 

Обов’язкове призначення експертизи. Поняття, структура, зміст і види висновку експерта. 

Особливості оцінки висновку експерта. 

 

Тема 10. Процесуальні документи, строки і витрати у кримінальному 

провадженні 

Поняття, значення і властивості процесуальних документів. Види процесуальних 

документів. Документи фіксуючого характеру. Зміст та структура протоколу. Носій 

інформації, у якому за допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії. Журнал 

судового засідання. Інші документи фіксуючого характеру. 

Документи розпорядчого характеру. Процесуальне рішення як форма виразу 

розпорядчого документу. Види процесуальних рішень. Загальні вимоги щодо структури та 

змісту процесуального рішення, їх особливості залежно від виду такого рішення. 

Процесуальні документи правореалізуючого характеру, їх коло. Вимоги щодо форми 

та змісту праворелізуючих документів. Загальна характеристика клопотань, заяв та скарг, їх 

значення, види, особливості складання. 

Поняття і види кримінально-процесуальних строків. Порядок обчислення строків. 

Продовження і поновлення кримінально-процесуальних строків.  

Поняття і види процесуальних витрат. Визначення розміру та відшкодування 

процесуальних витрат. Розподіл процесуальних витрат. Рішення щодо процесуальні витрат. 

 

Тема 11. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні. 

Цивільний позов 

Кримінальні процесуальні способи захисту майнових та особистих немайнових прав і 

законних інтересів потерпілих від кримінальних правопорушень та суспільно-небезпечних 

діянь. Цивільний позов у кримінальному провадженні. Відшкодування (компенсація) шкоди, 



 

 

завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду. 

 

Тема 12. Заходи забезпечення кримінального провадження   

Суть, межі застосування та форми кримінального процесуального примусу.  
Поняття, мета, підстави, умови застосування та класифікація заходів забезпечення 

кримінального провадження.  

Характеристика заходів забезпечення кримінального провадження. 

Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик: порядок їх здійснення. Наслідки 

неприбуття на виклик.  

Привід: поняття, підстави застосування, постановлення та виконання рішення про 

здійснення.   

Накладення грошового стягнення: поняття, підстави застосування, винесення рішення 

про накладення. 

Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом: поняття, підстави 

застосування, види спеціального права, яке може бути обмежене, постановлення рішення про 

тимчасове обмеження, продовження строку.  

Відсторонення від посади: підстави застосування, постановлення рішення про 

застосування, продовження строку. Скасування відсторонення від посади.  

Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням 

до кримінальної відповідальності.  

Тимчасовий доступ до речей і документів: підстави застосування, предмети та 

документи, доступ до яких заборонений, постановлення та виконання рішення про доступ, 

наслідки невиконання. 

Тимчасове вилучення та арешт майна: підстави та порядок тимчасового вилучення 

майна, підстави для арешту майна, постановлення рішення про арешт майна. 

Поняття, ознаки, мета, застосування та класифікація запобіжних заходів.  

Підстави і порядок обрання, продовження, зміни та скасування запобіжних заходів. 

Обставини, які враховуються при обранні запобіжних заходів.  

Запобіжні заходи, що застосовуються до неповнолітніх. Запобіжні заходи, що 

застосовуються до осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових заходів 

медичного характеру. Запобіжні заходи у процедурі екстрадиції. 

Характеристика окремих запобіжних заходів. 

Особисте зобов’язання: поняття, порядок застосування, наслідки порушення 

особистого зобов’язання. 

Особиста порука: поняття, порядок застосування, наслідки порушення особистої 

поруки. 

Домашній арешт: поняття, порядок застосування, строк домашнього арешту, 

продовження строку. 

Застава: поняття, порядок застосування, межі розміру застави, підстави та порядок 

звернення застави в дохід держави. Обставини, що можуть виключати застосування застави. 

Тримання під вартою як винятковий запобіжний захід в системі заходів забезпечення 

провадження: підстави та порядок застосування. Строк тримання під вартою та порядок його 

продовження. 

Затримання з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного 

заходу: підстави, порядок, строки, гарантії законності. Затримання особи без ухвали слідчого 

судді, суду (законне затримання, затримання уповноваженою службовою особою) як 

тимчасовий запобіжний захід: підстави, порядок, строк затримання.  

Зміна та припинення дії запобіжного заходу. Порядок  звільнення особи з-під варти.  

Судовий контроль за законністю застосування запобіжних заходів. Загальні обов’язки 

судді щодо захисту прав людини. 

Особливості застосування запобіжних заходів в умовах воєнного стану. 



 

 

 

Тема 13. Загальні положення досудового розслідування 

Суть, зміст, завдання і структура стадії досудового розслідування.  

Початок досудового розслідування. Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР). 

Підстави і приводи для реєстрації відомостей про кримінальне правопорушення у ЄРДР. 

Суб’єкти, строки та порядок внесення відомостей про кримінальне правопорушення чи 

кримінальне провадження у ЄРДР. Витяг з ЄРДР. 

Загальні положення досудового розслідування та їх значення.  

Форми досудового розслідування. Особливості досудового розслідування 

кримінальних проступків (дізнання).  

Строки досудового розслідування та їх продовження. 

Підслідність кримінальних правопорушень: поняття, значення, види.  

Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування: підстави, умови, 

порядок прийняття рішення.  

Спеціальне досудове розслідування як особливий порядок досудового провадження. 

Підстави та умови здійснення досудового розслідування у відсутності підозрюваного. 

Клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, порядок його розгляду. 

Наслідки відмови у задоволенні клопотання слідчим суддею.  

Здійснення досудового розслідування слідчою групою. Взаємодія слідчого під час 

розслідування кримінального провадження з оперативними підрозділами. Доручення 

слідчого, прокурора.  

Розгляд клопотань під час досудового розслідування. 

Особливості досудового розслідування в умовах воєнного стану. 

 

Тема 14. Слідчі (розшукові) дії 

Поняття та система слідчих (розшукових) дій. Їх співвідношення з іншими 

процесуальними діями та оперативно-розшуковими заходами. Класифікація слідчих 

(розшукових) дій. Загальні процесуальні умови проведення слідчих дій. Фіксація ходу та 

результатів проведення слідчих (розшукових) дій. 

Допит: поняття, мета, види. Процесуальні умови та порядок проведення допиту. 

Участь захисника та інших учасників у допиті. Підстави та порядок допиту свідка, 

потерпілого за правилами судового розгляду під час досудового розслідування. Одночасний 

допит декількох осіб: підстава та мета проведення. Особливості проведення допиту 

малолітньої або неповнолітньої особи. Особливості  допиту особи в режимі відеоконференції 

та порядку його фіксації. 

Пред’явлення для впізнання. Види, процесуальні умови та порядок проведення. 

Особливості проведення впізнання особи в умовах застосування заходів забезпечення 

безпеки до його учасників. Проведення впізнання у режимі відео конференції під час 

досудового розслідування. Протокол пред’явлення для впізнання. 

Обшук: поняття та мета проведення. Підстави для проведення обшуку. Проникнення 

до житла з метою проведення обшуку чи огляду. Види обшуку: обшук особи, обшук житла 

чи іншого володіння особи. Порядок проведення обшуку. Протокол обшуку.  

Огляд: поняття і види. Підстави для проведення огляду. Процесуальні умови і 

порядок проведення огляду. Особливості проведення огляду трупа, пов’язаного з 

ексгумацією. 

Слідчий експеримент: мета, процесуальні умови та порядок проведення.  

Освідування особи: поняття та мета проведення. Процесуальні умови і порядок 

проведення.  

Призначення і проведення експертизи. Підстави, процесуальні умови і порядок 

призначення експертизи. Порядок залучення експерта стороною захисту, потерпілим. 

Призначення експертизи слідчим суддею за клопотанням сторони захисту. Отримання 

зразків для експертного дослідження. 



 

 

Зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, 

кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису. 

 

Тема 15. Негласні слідчі (розшукові) дії.  

Поняття, система та класифікація негласних слідчих (розшукових) дій. Загальні 

процесуальні умови проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Отримання дозволу на 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Використання спеціальних засобів під час 

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

слідчих (розшукових) дій. Строки проведення негласних слідчих дій, порядок їх 

продовження. Використання конфіденційного співробітництва під час проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій. 

Види втручання у приватне спілкування. Процесуальні умови та порядок надання 

дозволу на втручання у приватне спілкування. Аудіо-, відеоконтроль особи: підстави та 

порядок проведення. Накладення арешту на кореспонденцію та її огляд і виїмка. Протокол 

огляду (виїмки або затримання) кореспонденції. Зняття інформації з електронних 

комунікаційних мереж та електронних інформаційних систем: мета, умови, види мереж та 

систем. Підстави та порядок отримання дозволу слідчого судді на зняття інформації. 

Фіксація та дослідження інформації, отриманої в результаті використання технічних засобів 

зняття інформації.  

Підстави та мета обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння 

особи. Установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу). 

Спостереження за особою, річчю або місцем. Аудіо-, відеоконтроль місця. Підстави та мета 

проведення. Моніторинг банківських рахунків, особливості його застосування. Порядок 

здійснення моніторингу та його фіксації.  

Контроль за вчиненням злочину. Форми контролю. Види контрольованої поставки. 

Відмінності контрольованої та оперативної закупки. Спеціальний слідчий експеримент. 

Процесуальні умови та порядок здійснення контролю за вчиненням злочину. Гарантії 

запобігання «провокуванню» вчинення злочину. Порядок створення і використання 

ідентифікованих, несправжніх засобів під час контролю за вчиненням злочину. Протокол про 

результати контролю за вчиненням злочину.  

Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої 

групи чи злочинної організації, умови та підстави проведення. 

 Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.  

 

Тема 16. Повідомлення про підозру 

Поняття і значення повідомлення про підозру. Підстави та умови повідомлення про 

підозру. Письмове повідомлення про підозру: зміст та значення. Вручення письмового 

повідомлення про підозру. Підстави і порядок зміни повідомлення про підозру.  

Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб. 

Оскарження повідомлення про підозру. 

 

Тема 17. Зупинення досудового розслідування  

Суть, завдання і значення зупинення досудового розслідування.  

Підстави для зупинення досудового розслідування.  

Умови та порядок зупинення досудового розслідування. Розшук підозрюваного.  

Відновлення досудового розслідування. 

 

Тема 18. Закінчення досудового розслідування шляхом закриття кримінального 

провадження та провадження щодо юридичної особи або зверненням до суду з 

клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності 
Форми закінчення досудового розслідування: поняття, зміст, умови. Завершення і 

закінчення досудового розслідування. 



 

 

Закриття кримінального провадження як одна з форм закінчення досудового 

розслідування. Підстави для закриття кримінального провадження. Процесуальний порядок 

закриття кримінального провадження.  Постанова про закриття кримінального провадження: 

структура і зміст. Відновлення досудового розслідування в закритому провадженні.  

Звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності як одна з форм закінчення досудового розслідування. Підстави для 

звільнення особи від кримінальної відповідальності. Клопотання про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності. Умови і порядок звільнення особи від кримінальної 

відповідальності. 

Тема 19. Закінчення досудового розслідування складанням обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру 

Відкриття матеріалів іншій стороні. Обмеження в ознайомленні із матеріалами за 

обсягом і строком. Наслідки ненадання матеріалів для ознайомлення.  

Поняття і значення обвинувального акта. Структура та зміст обвинувального акта. 

Додатки до обвинувального акта.  

Клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру: структура, зміст. 

Дії та рішення прокурора за результатами вивчення, отриманого від слідчого 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів виховного або 

медичного характеру. 

 

Тема 20. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора під час 

досудового розслідування 

Значення та форми судового контролю за законністю здійснення досудового 

розслідування. Оскарження слідчому судді рішень, дій бездіяльності слідчого прокурора як 

одна з форм судового контролю. Предмет, суб’єкти та строки оскарження слідчому судді 

рішень, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора. Скарга на рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого чи прокурора.  

Рішення слідчого судді за результатами вивчення отриманої скарги. Повернення 

скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора або відмова відкриття 

провадження: поняття та підстави. Відкриття провадження за скаргою і порядок її розгляду 

слідчим суддею під час досудового розслідування. Рішення слідчого судді за результатами 

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

розслідування.  

Подання скарг учасниками провадження прокурору на рішення, дії та бездіяльність 

слідчого. Наслідки розгляду скарг прокурором. Забезпечення засобами прокурорської 

діяльності дотримання вимоги розумності строків досудового провадження. 

Рішення, дії чи бездіяльність прокурора, які можуть оскаржуватися слідчим та 

порядок їх оскарження. Порядок вирішення скарги на рішення, дії чи бездіяльність 

прокурора. 

 

Тема 21. Підсудність. Підготовче провадження 

Поняття та значення підсудності.  

Види підсудності. Територіальна (місцева) підсудність. Спеціальна (персональна) 

підсудність. Предметна підсудність Вищого антикорупційного суду. Виняткова підсудність. 

Підсудність за зв’язком криімнальних проваджень. Підсудність кримінальних проваджень 

слідчим суддям (територіальна, підсудність слідчим Вищого антикорупційного суду, 

виняткова). Підсудність в умовах воєнного стану. 

Направлення кримінального провадження з одного суду до іншого.  

Суть, завдання та значення підготовчого провадження.  

Строки та порядок підготовчого судового засідання. Склад суду у підготовчому 

судовому засіданні. Питання, які з’ясовує суд у підготовчому судовому засіданні. 



 

 

Рішення суду за результатами проведення підготовчого судового засідання. 

 

Тема 22. Загальні положення судового розгляду кримінального провадження 

Суть і завдання стадії судового розгляду. Структура судового розгляду. 

Загальні положення судового розгляду. Строки і загальний порядок судового 

розгляду. Незмінність складу суду і запасний суддя. Головуючий у судовому засіданні. 

Безперервність судового розгляду. Відкладення судового розгляду та перерва в судовому 

засіданні. Наслідки неприбуття учасників судового провадження. Право перебувати в залі 

судового засідання. Обов’язки присутніх у залі судового засідання. Заходи до порушників 

порядку судового засідання. Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу в суді. 

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих 

(розшукових) дій під час судового провадження. Об’єднання і виділення матеріалів 

кримінального провадження. Зупинення судового провадження. Проведення процесуальних 

дій у режимі відеоконференції під час судового провадження. Розгляд судом клопотань 

учасників судового провадження. Межі судового розгляду.                  

 

Тема 23. Порядок судового розгляду кримінального провадження 

Підготовчий етап судового розгляду та його завдання. 

Поняття і значення з’ясування обставин кримінального провадження та перевірки їх 

доказами. Дії, пов’язані з початком з’ясування обставин кримінального провадження та 

перевірки їх доказами. Суть та призначення вступних промов. 

Дослідження доказів під час судового розгляду. Визначення обсягу та порядку 

дослідження доказів. Скорочений судовий розгляд. 

Допит обвинуваченого, свідків, потерпілого, експерта. Пред’явлення осіб та 

предметів для впізнання. Судовий огляд (огляд на місці, огляд речових доказів, огляд 

документів). Оголошення документів. Відтворення звуко- і відеозаписів. Одержання 

консультацій та роз’яснень спеціаліста.  Проведення експертизи. 

Закінчення з’ясування обставин кримінального провадження та перевірки їх 

доказами.  
Судові дебати: поняття, завдання і значення. Зміст і предмет судових дебатів. Особи, 

які беруть участь у судових дебатах. Репліки.   

Останнє слово обвинуваченого. Підстави і порядок відновлення з’ясування обставин 

кримінального провадження та перевірки їх доказами. 

 

Тема 24. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції 

Особливі порядки кримінального провадження в суді першої інстанції: види та 

підстави диференціації. 

Порядки провадження в суді першої інстанції з ускладненою процесуальною формою. 

Спеціальне судове провадження. Приводи і підстави для здійснення спеціального судового 

провадження. Забезпечення права на захист обвинуваченого під час спеціального судового 

провадження. Особливості інформування обвинуваченого про результати судового 

розгляду.Провадження в суді присяжних. Забезпечення права обвинуваченого на розгляд 

кримінального провадження судом присяжних. Списки присяжних та порядок виклику 

кандидатур присяжних до суду. Відбір присяжних під час судового розгляду. Особливості 

прийняття рішення судом за участю присяжних. 

Порядки провадження в суді першої інстанції із спрощеною процесуальною формою. 

Судове провадження щодо кримінальних проступків. Судове провадження на підставі угод. 

Порядок укладення угоди, її форма та зміст. Особливості судового розгляду питання про 

затвердження угод, укладених під час досудового розслідування або судового розгляду. Коло 

обставин, що підлягають встановленню судом в ході вирішення питання про затвердження 



 

 

угоди. Порядок їх встановлення. Наслідки затвердження судом угод в кримінальному 

провадженні.  

Реалізація принципів диспозитивності та публічності в кримінальному провадженні у 

формі приватного обвинувачення. Особливості судового провадження. Підтримання 

обвинувачення. Відмова потерпілого (його представника) від обвинувачення. Примирення 

потерпілого з обвинуваченим. Угода про примирення між потерпілим та обвинуваченим. 

Закриття провадження. 

 

 

Тема 25. Рішення суду першої інстанції 

Поняття, ознаки, значення, види та класифікація рішень суду першої інстанції. Вирок. 

Ухвала. Основні і додаткові судові рішення. Початкові, проміжні та остаточні (підсумкові) 

судові рішення. Обовязкові та факультативні судові рішення.  

Властивості судових рішень. Внутрішні властивості судових рішень. Законність. 

Обгрунтованість. Вмотивованість. Справедливість. Зовнішні властивості судових рішень. 

Обовязковість. Винятковість. Преюдиційність. 

Види вироків та підстави для їх ухвалення. Обвинувальний вирок. Обвинувальний 

вирок з призначенням покарання. Обвинувальний вирок із звільненням від покарання. 

Обвинувальний вирок із звільненням від відбування покарання. Обвинувальний вирок із 

застосуванням до обмежено осудного обвинуваченого примусових заходів медичного 

характеру. Виправдувальний вирок.  

Вступна, мотивувальна і резолютивна частина вироку. Особливості складання 

обвинувального чи виправдувального вироку.  

Ухвала суду: зміст, форма, порядок винесення. Види ухвал суду.  

Порядок ухвалення судових рішень. Таємниця наради судді. Окрема думка судді. 

Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку. Порядок їх вирішення. 

Проголошення судового рішення і вручення його копії. 

 

Тема 26. Апеляційне провадження 

Система проваджень з оскарження й перевірки судових рішень у кримінальному 

судочинстві України.  

Суть, завдання, значення та процесуальні особливості апеляційного провадження. 

Моделі апеляції.  

Суб’єкти права на апеляційне оскарження.  

Судові рішення, що можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Строки 

апеляційного оскарження. Зміст і форма апеляційної скарги. Порядок апеляційного 

оскарження. Підготовка до апеляційного розгляду. 

Обсяг та межі апеляційного розгляду. Недопустимість погіршення становища 

обвинуваченого в суді апеляційної інстанції. Рішення апеляційного суду за результатами 

апеляційного розгляду. 

Порядок апеляційного розгляду. Письмове апеляційне провадження. Нові докази.  

Підстави для зміни або скасування судового рішення апеляційним судом.  

Ухвала та вирок апеляційного суду: структура, зміст, підстави ухвалення.  

 

Тема 27. Касаційне провадження 

Суть, завдання, значення та процеусальні особливості касаційного провадження. 

Моделі касації.  

Суб’єкти права на касаційне оскарження.  

Судові рішення, що можуть бути оскаржені в касаційному порядку. Порядок і строки 

касаційного оскарження. Зміст і форма касаційної скарги. Підготовка до касаційного 

розгляду.  



 

 

Обсяг та межі касаційного розгляду. Недопустимість погіршення становища 

засудженого (виправданого)  в касаційному провадженні. Рішення касаційного суду за 

результатами касаційного розгляду. 

Порядок касаційного розгляду. Письмове касаційне провадження. Підстави та 

порядок передачі кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати 

Касаційного кримінального суду або Великої Палати Верховного Суду. 

Підстави для зміни або скасування судового рішення касаційним судом.  

Структура та зміст постанови касаційного суду. Правові висновки у постанові 

касаційного суду: підстави викладу і значення. 

Тема 28. Провадження за нововиявленими або виключними обставинами 

Суть, завдання, значення та процесуальні особливості провадження за 

нововиявленими або виключними обставинами обставинами. 

Підстави для перевірки судових рішень за нововиявленими обставинами, порядок їх 

встановлення.  

Суб'єкти права подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами. Строки і порядок подання заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами. 

Суб'єкти права подання заяви про перегляд судового рішення за виключними 

обставинами. Процесуальний порядок подання заяви про про перегляд судового рішення за 

виключними обставинами. 

Відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами. Строки та 

порядок перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами. 

Рішення за наслідками провадження за нововиявленими або виключними обставинами. 

 

Тема 29. Виконання судових рішень у кримінальному провадженні 

Суть і завдання стадії виконання судових рішення. Набрання вироком, ухвалою суду 

законної сили. Обов’язковість для виконання. Порядок звернення вироку, ухвали до 

виконання. 

Питання, що їх може розглядати суд у стадії виконання вироку та порядок їх розгляду. 

Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні. Роз’яснення 

судового рішення. Відновлення кримінального провадження при відмові від поручительства. 

Усунення судом всякого роду протиріч у вироку та сумнівів, що виникли при його 

виконанні, які не стосуються суті вироку і не погіршують становища засудженого. 

Клопотання про вирішення питань, пов’язаних з виконанням вироку. Юрисдикція 

суду, коло учасників провадження, що можуть звернутись із клопотанням. Наслідки розгляду 

судом питань в стадії виконання судового рішення. Оскарження ухвали суду. 

 

Тема 30. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх 

Обумовленість особливостей провадження в справах про злочини неповнолітніх. 

Предмет доказування в справах неповнолітніх. Особливості  застосування до неповнолітніх 

запобіжних заходів. Поміщення неповнолітнього в приймальник розподільник: підстави, 

строк та порядок його продовження. 

Особливості досудового провадження щодо неповнолітніх. Порядок виклику 

неповнолітнього обвинуваченого. Виділення матеріалів про неповнолітнього в окреме 

провадження. Участь захисника та законного представника в провадженнях щодо 

неповнолітніх. 

Судовий розгляд кримінальних проваджень щодо неповнолітніх в суді першої 

інстанції. Участь у суді захисника, законних представників обвинуваченого, представників 

служби у справах дітей, уповноваженого підрозділу Національної поліції. Запобігання судом 

негативному впливу на неповнолітнього обвинуваченого.  

Питання, що вирішуються судом при поставленні вироку. Застосування судом до 

неповнолітнього примусових заходів виховного характеру. Порядок застосування. Ухвала 



 

 

суду про застосування примусових заходів виховного характеру та питання що в ній 

вирішуються. Оскарження рішень суду. 

 

Тема 31. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру 

Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру. Обставини, які підлягають встановленню під час провадження 

щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Зміна порядку провадження у 

зв’язку з необхідністю застосування примусових заходів медичного характеру. 

Порядок досудового розслідування в кримінальному провадженні щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру до осіб, які вчинили суспільно-небезпечне діяння в 

стані неосудності, або ж захворіли на психічне захворювання після вчинення злочину. 

Порядок досудового розслідування щодо осіб, які підозрюються (обвинувачуються) у 

вчиненні кримінального правопорушення в стані обмеженої осудності. Участь захисника в 

кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру. 

Запобіжні заходи  які застосовуються  до особи, стосовно якої передбачається застосування 

примусових заходів медичного характеру. Провадження судово-психіатричної експертизи. 

Особливості закінчення досудового розслідування в провадженні щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру . 

Особливості судового розгляду провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру. Питання, які повинен з’ясувати суд під час постановлення рішення про 

застосування примусових заходів медичного характеру. Зміст та форма рішення суду, види 

рішень. 

Продовження, зміна, припинення застосування примусових заходів медичного 

характеру. Відновлення кримінального провадження щодо особи, до якої були застосовані 

примусові заходи медичного характеру. Оскарження рішень суду. 

 

Тема 32. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження 

Поняття, значення та обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального 

провадження. Законодавство про міжнародне співробітництво та засада взаємності. Порядок 

взаємовідносин між державами з питань кримінального провадження. Особливості оцінки 

доказів отриманих в порядку міжнародного співробітництва. 

Обсяг процесуальних дій, що виконуються в порядку надання міжнародної правової 

допомоги. Форма, зміст і додатки міжнародного доручення (запиту) про проведення 

процесуальних дій у порядку міжнародної правової допомоги. Порядок розгляду і виконання 

запиту іноземного органу про міжнародну правову допомогу на території України. Відмова у 

наданні правової допомоги. Спільні слідчі групи.  Виклик та вручення документів у порядку 

міжнародної правової допомоги. Тимчасова передача особи. Особливості проведення 

допиту, розшуку та конфіскації майна, контрольованої поставки та інших процесуальних дій 

на виконання запиту компетентного органу іноземної держави.  

Умови здійснення перейняття кримінального переслідування. Прийняття та 

особливості здійснення провадження у справах, переданих іноземним органам. Порядок 

застосування і строк тимчасового тримання під вартою при перейнятті кримінального 

переслідування.   

Видача осіб: поняття, завдання, види. Тимчасова та спрощена видача. Відмова у 

видачі. Умови направлення та порядок підготовки запиту про видачу особи Україні. Форма 

та зміст клопотання про видачу особи. Межі притягнення виданої особи до кримінальної 

відповідальності. Екстрадиційне провадження в Україні щодо запиту іноземного органу про 

видачу особи. Процесуальний статус особи, щодо якої запитується екстрадиція. Особливості 

застосування запобіжних заходів до особи, що підлягає видачі. Спрощений порядок видачі 

особи і процесуальні гарантії законності її волевиявлення на здійснення такої процедури. 

Оскарження рішення про видачу особи. Відстрочка видачі. 



 

 

Вирішення питань, пов’язаних із транзитним перевезенням осіб через територію 

України та через території іноземних держав. 

Визнання і виконання судових рішень в порядку міжнародного співробітництва: 

поняття та напрямки співробітництва. Умови і підстави передачі судового рішення для 

виконання. Розгляд запиту про виконання вироку іноземної держави центральним органом 

України. Судова процедура визнання вироку іноземної держави та приведення до виконання. 

Правові наслідки виконання іноземного судового рішення.  

Співробітництво з Міжнародним кримінальним судом. 
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Лекційний курс (денна – 64 год., заочна –  14 год.) 

 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

Кількість 

годин 

заочна 

форма 

Суть, завдання, система та основні поняття кримінального 

процесу 

 

2  

Кримінально-процесуальне право України та його джерела 2  

Засади (принципи) кримінального провадження 4 2 

Суб’єкти  кримінального провадження 4 2 

Докази і доказування у кримінальному провадженні 2 2 

Показання осіб 2  

Речові докази 2  

Документи 2  

Висновок експерта 2  

Заходи забезпечення кримінального провадження 4 2 

Загальні положення досудового розслідування 2  

Слідчі (розшукові) дії 4 2 

Негласні слідчі (розшукові) дії 4  

Повідомлення про підозру 2  

Зупинення досудового розслідування 2  

Закінчення досудового розслідування шляхом закриття 
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2 

 

Закінчення досудового розслідування складанням 

обвинувального акта, клопотання про застосування 

примусових заходів виховного або медичного характеру 

 

2 

 

Підсудність. Підготовче провадження 2 2 

Загальні положення судового розгляду кримінального 

провадження 

2  

Порядок судового розгляду кримінального провадження 4 2 

Особливі порядки провадження в суді першої інстанції 2  

Рішення суду першої інстанції 2  
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2  

Кримінально-процесуальне право України та його джерела 2  

Засади (принципи) кримінального провадження 6 2 

Суб’єкти  кримінального провадження 6 2 

Докази і доказування у кримінальному провадженні 2 2 

Показання осіб 2  

Речові докази 2  

Документи 2  

Висновок експерта 2  

Модуль № 1 2  

Заходи забезпечення кримінального провадження 6 2 

Загальні положення досудового розслідування 2  

Слідчі (розшукові) дії 6 2 

Негласні слідчі (розшукові) дії 6  

Повідомлення про підозру 2  

Зупинення досудового розслідування 2  

Закінчення досудового розслідування шляхом закриття 
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юридичної особи або зверненням до суду з клопотанням 
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Закінчення досудового розслідування складанням 
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Суть, завдання, система та основні поняття кримінального 

процесу 

 
8 

Кримінально-процесуальне право України та його джерела  8 

Показання осіб  6 

Речові докази  6 

Документи  6 

Висновок експерта  6 

Процесуальні документи, строки і витрати у 

кримінальному провадженні 

4 
4 

Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному 

провадженні. Цивільний позов 

4 
4 

Загальні положення досудового розслідування  14 

Негласні слідчі (розшукові) дії  10 

Повідомлення про підозру  6 

Зупинення досудового розслідування  6 

Закінчення досудового розслідування шляхом закриття 

кримінального провадження та провадження щодо 

юридичної особи або зверненням до суду з клопотанням 

про звільнення особи від кримінальної відповідальності 

 

8 

Закінчення досудового розслідування складанням 

обвинувального акта, клопотання про застосування 

примусових заходів виховного або медичного характеру 

 

8 

Загальні положення судового розгляду кримінального 

провадження 

 
14 

Особливі порядки провадження в суді першої інстанції  10 

Рішення суду першої інстанції  10 

Апеляційне провадження  14 

Касаційне провадження  12 

Провадження за нововиявленими або виключними 

обставинами 

 
12 

Виконання судових рішень у кримінальному провадженні 6 6 

Кримінальне провадження щодо неповнолітніх 4 8 

Кримінальне провадження щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру 

4 
8 

Міжнародне співробітництво під час кримінального 

провадження 
14 14 

Разом 36 208 

 

5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Знання та навички студентів, одержані при засвоєнні навчальної дисципліни 

«Кримінально-процесуальне право України», оцінюються за рейтинговою системою. 

Форми поточного контролю охоплюють: усне опитування, експрес-опитування, 

розв’язання практичних завдань/задач, підготовка і захист наукових робіт за ініціативою 

студента, захист кейсу, самооцінка студента за питаннями для самоконтролю, колоквіум.  

Студент може отримати максимально 50 балів за усні відповіді або розвязання 

завдань/задач та інших завдань на лабораторних заняттях.  

Неготовність до заняття або незадовільна відповідь (розв’язання завдання/задачі) 

також підлягають відповідній оцінці і студенту виставляється “0” балів. Студент повинен 

перездати незадовільну оцінку і отримати позитивну оцінку, яка враховується під час 

визначення середнього балу поточної успішності. Не перескладена заборгованість тягне 



 

 

виставлення за залік оцінки «0» FX.  

За результатами вивчення дисципліни студент отримує підсумкову оцінку за 100-

бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за поточну успішність.  

 

6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS  

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 
За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з диференційованого 

заліку 

 

Залік 

90 – 100 А Відмінно Відмінно  

 

Зараховано 
81-89 В Дуже добре 

Добре 
71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно 
Задовільно 

51-60 Е Достатньо 

0-50 FX Незадовільно Незадовільно Не зараховано 

 

90-100 балів (відмінно) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь 

на всі питання, що базуються на знанні положень нормативно-правових актів, 

правозастосовної практики та спеціальної літератури. Прояви уміння застосування набуті 

знання до конкретних правових ситуацій та здібності аналізу джерел вивчення даного курсу. 

 

81-89 балів (дуже добре) - виставляється студенту, який дав не цілком повну але 

правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні предмету. 

 

71-80 балів (добре) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь, але 

не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових джерелах вивчення. Тобто 

знав положення нормативно-правових актів та правозастосовну практику, але не знав 

інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи відомостей, які викладені в інших 

джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна базуватись не менше, ніж на двох 

базових джерелах.  

 

61-70 балів (задовільно) - виставляється студенту, який не дав вичерпної детальної 

відповіді на питання для самоконтролю і яка базується тільки на одному із рекомендованих 

джерел вивчення матеріалу. 

 

51-60 балів (достатньо) - виставляється студенту, який не дав вичерпної (достатньої) 

відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати джерела інформації навчальної 

дисципліни. 

 

0-50 балів (незадовільно) - виставляється студентові, який виявив значні прогалини в 

знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні 

передбачених програмою завдань, не знайомий з основною юридичною літературою з 

дисципліни. 



 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Закони та інші нормативні акти України 

1. Конституція України. Прийнята на 5-ій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.  

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р.  

3. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р.  

4. Закон України про судоустрій і статус суддів від 2 червня  2016 р.  

5. Закон про прокуратуру від 14 жовтня 2014 р.  

6. Закон про Національну поліцію від 2 липня 2015 р.  

7. Закон про Cлужбу безпеки України від 25 березня 1992 р.  

8. Закон про Національне антикорупційне бюро України від 14 жовтня 2014 р.  

9. Закон про Державне бюро розслідувань від 12 листопада 2015 р. 

10. Закон про Бюро економічної безпеки України від 28 січня 2021 р.  

11. Закон про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з 

проведенням антитерористичної операції від 12 серпня 2014 р.  

12. Закон про адвокатуру та адвокатську діяльність від 5 липня 2012 р.  

13. Закон про безоплатну правову допомогу від 2 червня 2011 р.  

14. Закон про оперативно-розшукову діяльність від 18 лютого 1992 р.  

15. Закон про судову експертизу від 25 лютого 1994 р.  

16. Закон про попереднє ув’язнення від 30 червня 1993 р.  

17. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, 

технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і 

пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального 

провадження, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 

2012 року № 1104  

18. Порядок передачі на зберігання тимчасово вилучених під час кримінального 

провадження документів, які посвідчують користування спеціальним правом, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року 

№ 1104  

19. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати 

послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 

2013 року № 130  

20. Порядок оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 вересня 2014 року № 465 

21. Положення про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції 

України, затверджене наказом МВС України від 6 липня 2017 року № 570  

22. Порядок застосування електронних засобів контролю, затверджене наказом МВС 

України від 8 червня 2017 року № 480  

23. Порядок ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про 

кримінальні правопорушення та інші події, затверджену наказом МВС України 8 

лютого 2019 року № 100 

24. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних 

досліджень, затверджену наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 

1998 року № 53/5 

25. Інструкція про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів 

процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції під час судового засідання 

(кримінального провадження), затверджену наказом Державної судової адміністрації 

України від 15 листопада 2012 року № 155 

 

Судова практика 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/794-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1632-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1632-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12#n20
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12#n20


 

 

26. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Христов проти України» від 

19 лютого 2009 року 

27. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ічин та інші проти України» від 

21 грудня 2010 року  

28. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і Йонкало проти 

України» від 21 квітня 2011 року 

29. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Іглін проти України» від 12 

січня 2012 року 

30. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Горбатенко проти України» від 

28 листопада 2013 року 

31. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Кущ проти України» від 3 

грудня 2015 року 

32. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Родзевілло проти України» від 

14 січня 2016 року 

33. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Зякун проти України» від 25 

лютого 2016 року 

34. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ігнатов проти України» від 15 

грудня 2016 року 

35. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Кулик проти України» від 2 

лютого 2017 року 

36. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Наконечний та інші проти 

України» від 11 січня 2018 року  

37. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Синькова проти України» від 27 

лютого 2018 року 

38. Рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 1999 року № 9-рп/99 

39. Рішення Конституційного Суду України від 20 жовтня 2011 року № 12-рп/1011 

40. Рішення Конституційного Суду України від 12 квітня 2012 року № 9-рп/2012 

41. Рішення Конституційного Суду України від 23 листопада 2017 року № 1-р/2017 

42. Рішення Конституційного Суду України від 24 квітня 2018 року № 3-р/2018 

43. Рішення Конституційного Суду України від 13 червня 2019 року № 4-р/2019 

44. Рішення Конституційного Суду України від 8 червня 2022 року № 3-р(II)/2022 

45. Постанова Великої палати ВС від 23 травня 2018 року у справі № 243/6674/17-к 

(провадження № 13-16cво18) 

46. Постанова Великої палати ВС від 16 січня 2019 року у справі № 751/7557/15-к  

(провадження № 13-37кс18) 

47. Постанова Великої палати ВС від 26 червня 2019 року у справі № 404/6160/16-к 

48. Постанова Великої палати ВС від 16 жовтня 2019 року у справі №640/6847/15-к (провадження № 13-43кс19) 

49. Постанова Великої палати ВС від 27 листопада 2019 року у справі № 629/847/15-к 

(провадження № 13-70кс19) 

50. Постанова Об’єднаної палати ККС ВС від 20 червня 2018 року у справі                               

№ 303/3779/16-к (провадження № 51-674кмо17) 

51. Постанова Об’єднаної палати ККС ВС від 22 квітня 2019 року у справі № 213/1425/17 

(провадження № 51-7003кмо18) 

52. Постанова Об’єднаної палати ККС ВС від 23 вересня 2019 року у справі 

№728/2724/16-к (провадження № 51-7543кмо18) 

53. Постанова Об’єднаної палати ККС ВС від 18 листопада 2019 року у справі                             

№ 686/24639/17 (провадження № 51-5496 кмо 18) 

54. Постанова Об’єднаної палати ККС ВС від 18 листопада 2019 року у справі                        

№ 648/3629/17 (провадження № 51-9792кмо18) 

55. Постанова Об’єднаної палати ККС ВС від 25 листопада 2019 року у справі                          

№ 420/1667/18 (провадження № 51-10433 кмо 18) 



 

 

56. Постанова Об’єднаної палати ККС ВС від 27 січня 2020 року у справі № 754/14281/17 

(провадження № 51-218кмо19) 

57. Постанова Об’єднаної палати ККС ВС від 3 лютого 2020 року у справі № 309/2466/18 

(провадження № 51-2770кмо19) 

58. Постанова Об’єднаної палати ККС ВС від 24 лютого 2020 року у справі                                

№ 128/2455/15-к (провадження № 51-7241 кмо 18) 

59. Постанова Об’єднаної палати ККС ВС від 18 травня 2020 року у справі № 639/2837/19 

(провадження № 51-5394кмо19) 

60. Постанова Об’єднаної палати ККС від 14 вересня 2020 р. у справі № 740/3597/17 

(провадження № 51-6070кмо19) 

61. Постанова Об’єднаної палати ККС ВС від 7 грудня 2020 року у справі № 444/2200/15-к 

(провадження № 51- 2322кмо18) 

62. Постанова Об’єднаної палати ККС ВС  від  31 травня 2021 року у  справі                              

№ 646/3986/19 (провадження №51-3335 кмо 20) 

63. Постанова Об’єднаної палати ККС ВС від 6 грудня 2021 р. у справі № 663/820/15-к 

(провадження № 51-2075 кмо 20) 

 

Основна література 

64. Кримінальний процес України: Академічний курс: у 3 т. Т. 1: Загальна частина / за ред. 

акад. НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. В.Т. Нора, д-ра юрид. наук, проф. Н.Р. 

Бобечка. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 912 с. 

65. Кримінальний процес: підручник / О. В. Капліна, О. Г. Шило, В. М. Трофименко та ін.; 

за заг. ред. О.В. Капліної, О.Г. Шило; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: 

Право, 2018. 582 с. 

66. Кримінальний процес. Ч. 1: підручник / Р. І. Благута, Ю. В. Гуцуляк, О. М. Дуфенюк та 

ін.; за заг. ред. А. Я. Хитри,  Р. М. Шехавцова, В. В. Луцика. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 

532 с. 

 

Додаткова література 

67. Александров А. С., Гришін С. П., Зейкан Я. П. Перехресний допит у суді: навч.-практ. 

посібник. К.: Алерта, 2014.  528 с. 

68. Багрій М.В., Луцик В.В. Процесуальні аспекти негласного отримання інформації: 

вітчизняний та зарубіжний досвід: монографія. Харків: Право, 2017. 376 с. 

69. Бобечко Н.Р. Апеляційне та касаційне провадження у кримінальному судочинстві 

України: правове регулювання, доктрина, практика: монографія. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2016. 686 с. 

70. Бойко В.П. Актуальні проблеми статусу окремих учасників кримінального 

провадження: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 388 с. 

71. Вапнярчук В. В. Теорія та практика кримінального процесуального доказування: 

монографія. Харків: Юрайт, 2017. 408 с. 

72. Глинська Н.В. Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів 

доброякісності кримінальних процесуальних рішень: монографія Київ: Істина, 2014. 

558 с. 

73. Гловюк І. В. Кримінально-процесуальні функції: теорія, методологія та практика 

реалізації на основі положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. 

Одеса: Юридична література, 2015. 712 с. 

74. Гринюк В. О. Функція обвинувачення в кримінальному провадженні України: теорія 

та практика: монографія. Київ: Алерта, 2016. 358 с. 

75. Докази та доказування у кримінальному провадженні: навч. посібник / Р.І. Благута, 

Ю.В. Гуцуляк, О.М. Дуфенюк та ін. Львів: Львівський державний університет 

внутрішніх справ, 2018. 272 с. 



 

 

76. Капліна О.В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права: 

монографія. Харків: Право, 2008. 296 с. 

77. Ковальчук С.О. Вчення про речові докази у кримінальному процесі: теоретико-правові 

та практичні основи: монографія. Івано-Франківськ: Видавець Супрун В.П., 2017.             

618 с.  

78. Крицька І.О. Речові докази у кримінальному провадженні: монографія. Харків: Право, 

2018. 280 с. 

79. Когутич І.І. Судові рішення в кримінальному провадженні України: монографія. 

Тернопіль: Підручники і посібники, 2013. 184 с. 

80. Когутич І.І., Бабунич В.М. Теорія і практика перехресного допиту в суді: процесуальні 

і криміналістичні аспекти: монографія. Тернопіль: Підручники і посібники. 2015. 160 

с. 

81. Когутич І.І., Максимишин Н.М. Судовий допит: процесуальне і криміналістичне 

дослідження: монографія.  Львів, Колір ПРО 2019. 238 с. 

82. Лазукова О. В. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, 

надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції: монографія. 
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