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Щосереди, 10:00-12:00 год. (вул. Січових Стрільців, 14, ауд. 510)  

Консультації в день проведення лекційних (практичних) занять 
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Консультації по курсу 

відбуваються 

відбуваються за попередньою домовленістю. Також можливі он-

лайн консультації через Zoom або подібні ресурси. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід писати на Viber чи 

електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу  

Мова викладання Українська 

 

Політика  

навчальної 

дисципліни 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Студенти 

зобов’язані відвідувати заняття. Пропущені практичні заняття 

студенти повинні відпрацювати. Студенти зобов’язані 

дотримуватися визначених строків для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Користування мобільним 

телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час 

заняття в цілях, не пов’язаних з навчанням, забороняється. 

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги 

академічної 

доброчесності 

Прослуховуючи цей курс, студенти погоджуються виконувати 

вимоги принципів академічної доброчесності:  

‒ вирішувати завдання самостійно, без допомоги сторонніх 

осіб;  

‒ надавати для оцінювання лише результати власної роботи;  

‒ не вдаватися до кроків, що можуть у нечесний спосіб 

покращити власні результати навчання чи погіршити 

(покращити) результати інших студентів;  

‒ жодним чином не публікувати відповіді на питання, що 

ставляться в рамках дисципліни; 

‒  роботи студентів мають бути їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фальсифікація джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не 

обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності у письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахування викладачем, незалежно від обсягу 

плагіату чи обману. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

 

 

 

 

Інформація про курс 

Дисципліна «Кримінально-процесуальне право України» належить 

до числа базових навчальних дисциплін у фаховій підготовці 

правника (юриста). На юридичному факультеті Львівського 

національного університету імені Івана Франка її викладають для 

студентів денного та заочного навчання протягом 5-го і 6-го 

семестрів (денна і заочна форми). Глибокі знання кримінально- 

процесуального законодавства набуття практичних навичок його 

застосування, засвоєння науково-теоретичних положень у цій 

галузі права та її науки –  необхідна передумова успішної роботи в 

судах, прокуратурі, органах досудового розслідування та 

адвокатурі. 

 

 

 

 

 

 

Коротка анотація 

курсу 

Кримінально-процесуальне право України  – спеціальна правова 

дисципліна, яка вивчає регульовану Кримінальним процесуальним 

кодексом, іншими законами України діяльність органів досудового 

розслідування щодо розслідування кримінальних правопорушень; 

прокурора в рамках кримінального провадження; слідчого судді 

(пов’язану зі судовим контролем за дотриманням прав, свобод та 

законних інтересів осіб, заучених до кримінального провадження); 

суду щодо розгляду і вирішення кримінального провадження, 

питань щодо застосування примусових заходів виховного чи 



медичного характеру та перегляду ухвалених у ньому судових 

рішень, а також щодо відновлення втрачених матеріалів 

кримінального провадження; особливості діяльності згаданих 

посадових осіб та державних органів під час міжнародного 

співробітництва у кримінальному провадженні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета та завдання 

курсу 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література для 

вивчення дисципліни 

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 7 липня             

2010 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 1994р.  

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, 

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://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1632-18


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 

Основна література: 

26. 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. 

27. 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. 

28. 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: 

29. Александров А. С., Гришін С. П., Зейкан Я. П. Перехресний 

допит у суді: навч.-практ. посібник. К.: Алерта, 2014.  528 с. 

30. Багрій М.В., Луцик В.В. Процесуальні аспекти негласного 

отримання інформації: вітчизняний та зарубіжний досвід: 

монографія. Харків: Право, 2017. 376 с. 

31. Бобечко Н.Р. Апеляційне та касаційне провадження у 

кримінальному судочинстві України: правове регулювання, 

доктрина, практика: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2016. 686 с. 

32. Бойко В.П. Актуальні проблеми статусу окремих учасників 

кримінального провадження: навч. посібник. Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. 388 с. 

33. Вапнярчук В. В. Теорія та практика кримінального 

процесуального доказування : монографія. Харків: Юрайт, 

2017. 408 с. 

34. Глинська Н.В. Концептуальні засади визначення та 

забезпечення стандартів доброякісності кримінальних 

процесуальних рішень: монографія Київ: Істина, 2014. 558 
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с. 

35. 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. 

36. Гринюк В. О. Функція обвинувачення в кримінальному 

провадженні України: теорія та практика: монографія. Київ: 

Алерта, 2016. 358 с. 

37. 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. 

38. Капліна О.В. Правозастосовне тлумачення норм 

кримінально-процесуального права: монографія. Харків: 

Право, 2008. 296 с. 

39. 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.  

40. Крицька І.О. Речові докази у кримінальному провадженні: 

монографія. Харків: Право, 2018. 280 с. 

41. Когутич І.І. Судові рішення в кримінальному провадженні 

України: монографія. Тернопіль: Підручники і посібники, 

2013. 184 с. 

42. 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. 

43. Когутич І.І., Максимишин Н.М. Судовий допит: 

процесуальне і криміналістичне дослідження: монографія.  

Львів, Колір ПРО 2019. 238 с. 

44. Лазукова О. В. Особливий режим досудового розслідування 

в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі 

проведення антитерористичної операції : монографія. 

Харків : Право, 2018. 278 с. 

45. Лапкін А.В. Прокурор у кримінальному провадженні: 

теоретичні, правові та організаційно-методичні проблеми. 

Харків: Право, 2020. 1304 с. 

46. Лейба О.А. Дефекти кримінального процесуального 

законодавства та засоби їх подолання: монографія. Харків: 

Юрайт, 2018. 216 с. 

47. Лобойко Л.М. Методи кримінального процесуального 

права: монографія. Дніпропетровськ: Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ, 2006. 352 с.  

48. Лоскутов Т.О. Предмет регулювання кримінального 

процесуального права. Київ: Юридичний світ, 2016. 416 с.  

49. Моторигіна М.Г. Сторона захисту в судовому провадженні 

у першій інстанції: монографія; за науковою редакцією 

д.ю.н., проф. О. В. Капліної. Харків: Оберіг, 2018. 306 с. 

50. Нор В. Т., Крикливець Д. Є. Реалізація засади змагальності 

під час розгляду скарг слідчим суддею: монографія. Львів: 

Вид-во ТзОВ «Колір ПРО», 2017. 376 с. 

51. Павлишин А.А., Слюсарчук Х.Р. Стандарти доказування у 

кримінальному провадженні. Львів: Колір ПРО, 2018. 292 с. 

52. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному 



судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні 

проблеми: монографія. Острог: вид-во Національного 

університету «Острозька академія», 2009. 600 с. 

53. Савицький Д.О., Шульга О.В. Затримання уповноваженою 

службовою особою у кримінальному провадженні: 

Монографія. К. 2017. 216 с. 

54. Трофименко В.М. Теоретичні та правові основи 

диференціації процесуальної форми у кримінальному 

судочинстві: монографія. Харків: Оберіг, 2016. 304 с. 

55. Фаринник В.І. Застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження: теорія та практика: 

монографія. К.: Алерта, 2016. 552 с. 

56. Фоміна Т.Г. Застосування запобіжних заходів у 

кримінальному провадженні: проблеми теорії та практики. 

Харків, 2020. 576 с. 

57. Bernard Bouloc. Procédure pénale. 28 édition. Dalloz, 2021. 

1266 p. 

58. Chemerinsky E., Levenson L.L. Criminal procedure. Second  

edition. Wolters Kluwer, 2013. 1424 p. 

59. Claus Roxin, Bernd Schünemann, Eduard Kern. 

Strafverfahrensrecht. 30. Auflage. C.H.Beck, 2022. 620 s.  

60. Jacques Buisson, Serge Guinchard. Procédure pénale. 14 

édition. LexisNexis, 2021. 1568 p. 
61. Klaus Haller, Klaus Conzen. Das Strafverfahren. Eine 

systematische Darstellung mit Originalakte und Fallbeispielen. 

9. Auflage. C.F. Müller, 2021. 654 s. 

62. Paolo Tonini, Carlotta Conti. Manuale di procedura penale. 22 

edizione. Giuffrè, 2021. 1159 s. 

63. Radosław Koper, Kazimierz Marszał Jarosław Zagrodnik, 

Kazimierz Zgryzek. Proces karny. Wydanie 3. Warszawa: 

Wolters Kluwer, 2021. 852 s. 

64. Stanisław Waltoś, Piotr Hofmański.  Proces karny. Zarys 

systemu. Wydanie 15. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020. 1056 

s. 

65. Jiří Jelínek a kolektív. Trestní právo procesní. 6 vydání. Praga: 

Leges, 2021. 944 s. 

66. Worrall J.L. Criminal procedure: From First Contact to Appeal. 

Fifth edition. New Jersey: Pearson, 2015. 528 p. 

Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде 

надана викладачем лише в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й 

іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1. https://court.gov.ua/ – офіційний веб портал судової влади в 

Україні. 2. http://www.gp.gov.ua – офіційний веб-сайт Офісу 

Генерального прокурора  

3. http://www.minjust.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства 

юстиції України  

4. http://www.mvs.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства 

внутрішніх справ України  

5. http://www.nbuv.gov.ua – сайт Національної бібліотеки України 

ім. В.І. Вернадського  

6. http://www.reyestr.court.gov.ua – Єдиний реєстр судових рішень в 

Україні  
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7. http://zakon5.rada.gov.ua/laws – законодавство України 

Тривалість курсу 5-ий і 6-ий семестри (денна та заочна форми) 

 

Обсяг курсу 

180 годин, з них 64 годин лекцій, 80 годин лабораторних занять та 

36 годин самостійної роботи (денна форма).  

180 годин, з них 14 годин лекцій, 14 годин практичних занять та 

208 годин самостійної роботи (заочна форма).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очікувані результати 

навчання 

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. 
Ключові слова Кримінальне провадження, досудове розслідування, судове 

провадження 

Формат курсу Форма навчання – денна, заочна  

Форми і види 

навчальних занять 

Лекції, практичні заняття, індивідуальна робота, консультації, 

елементи дистанційного навчання, проміжний та підсумковий 

контроль  

Зміст дисципліни за темами 

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

Тема 2 Кримінально-процесуальне право України та його джерела 

Тема 3 Засади (принципи) кримінального провадження  

Тема 4 Суб’єкти  кримінального провадження 

Тема 5 Докази і доказування у кримінальному провадженні 

Тема 6 Показання осіб 

Тема 7 Речові докази 

Тема 8 Документи 

Тема 9 Висновок експерта 

Тема 10 Процесуальні документи, строки і витрати у кримінальному 

провадженні 

Тема 11 Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному 



провадженні. Цивільний позов 

Тема 12 Заходи забезпечення кримінального провадження 

Тема 13 Загальні положення досудового розслідування 

Тема 14 Слідчі (розшукові) дії 

Тема 15 Негласні слідчі (розшукові) дії 

Тема 16 Повідомлення про підозру  

Тема 17 Зупинення 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 

Тема 19 Закінчення досудового розслідування складанням обвинувального 

акта, клопотання про застосування примусових заходів виховного 

або медичного характеру 

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

час досудового розслідування 

Тема 21 Підсудність. Підготовче провадження 

Тема 22 Загальні положення судового розгляду кримінального 

провадження 

Тема 23 Порядок судового розгляду кримінального провадження 

Тема 24 Особливі порядки провадження в суді першої інстанції 

Тема 25 Рішення суду першої інстанції 

Тема 26 Апеляційне провадження 

Тема 27 Касаційне провадження 

Тема 28 Провадження за нововиявленими або виключними обставинами 

Тема 29 Виконання судових рішень у кримінальному провадженні 

Тема 30 Кримінальне провадження щодо неповнолітніх 

Тема 31 Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру 

Тема 32 Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік та іспит  

усний 

Пререквізити Для вивчення дисципліни студенти потребують базових знань з теорії 

права, організації органів кримінальної юстиції 

 

 

 

 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Методи навчання: загальнонаукові і спеціальні методи пізнання 

правових явищ: логічний, проблемний, дослідницький, 

евристичний, ситуаційний, метод Сократа, групова дискусія, 

опрацювання аналітичних завдань, підготовка експертних 

висновків із проблемних питань, ділові/рольові ігри; кейс-стаді, 

дебати, виконання наукових робіт, практика з майбутньої професії, 

самостійна робота з літературою, Інтернет-ресурсами 

(самонавчання); методики з правової оцінки поведінки чи 

діяльності індивідів і соціальних груп, ідентифікації правової 

проблеми та її вирішення на основі принципів права.  

Освітні технології: інформаційно-комунікативні технології, 

аудіовізуальні технології, інтерактивні та мережеві технології, 

контекстного навчання, ситуативного моделювання, проектні 

технології, навчання як дослідження, модульно-блочного 

навчання.  

Необхідне обладнання Комп’ютерна техніка з виходом в мережу Інтернет  

 

 

 

Методи оцінювання: усне опитування, експрес-опитування, 

розв’язання практичних завдань/задач, підготовка і захист 

наукових робіт за ініціативою студента, peer review, захист кейсу, 



 

 

 

 

Критерії оцінювання  

захист портфоліо, самооцінка студента за питаннями для 

самоконтролю, колоквіум, іспит. 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються у такому співвідношенні:  

- практичні: 25% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 25; 

- контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 25; 

- іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 

50. 

- Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

При цьому обов’язково враховуються: присутність на заняттях та 

активність студента під час практичного заняття;  списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік питань до 

1. Поняття і завдання кримінального провадження. 

2. Історичні форми кримінального процесу. 

3. Структура кримінального процесу України: стадії та 

провадження. 

4. Кримінально-процесуальні функції: загальна 

характеристика. 

5. Кримінально-процесуальна форма: поняття, ознаки, 

значення. 

6. Кримінально-процесуальні гарантії: поняття та види. 

7. Джерела кримінально-процесуального права. 

8. Дія кримінально-процесуального закону в часі, просторі та 

щодо кола осіб. 

9. Поняття, ознаки та значення засад кримінального 

провадження.  

10. Верховенство права як засада кримінального провадження. 

11. Забезпечення права на захист як засада кримінального 

провадження.  

12. Рівність перед законом і судом як засада кримінального 

провадження. 

13. Презумпція невинуватості як засада кримінального 

провадження. 

14. Змагальність як засада кримінального провадження. 

15. Засада публічності у кримінальному провадженні. 

16. Засада диспозитивності у кримінальному провадженні. 

17. Розумність строків кримінального провадження як його 

засада. 

18.  Гласність і відкритість судового провадження та його повне 

фіксування технічними засобами як засада кримінального 

провадження. 

19. Поняття і класифікація суб’єктів кримінального 

провадження. 

20. Процесуальний статус суду у кримінальному провадженні. 

21. Процесуальний статус слідчого судді у кримінальному 

провадженні. 

22. Процесуальний статус прокурора у кримінальному 

провадженні. 

23. Керівник органу досудового розслідування та його 

процесуальний статус. 

24. Слідчий органу досудового розслідування та його 

процесуальний статус.  



іспиту 25.  Органи досудового розслідування та оперативні підрозділи 

як суб’єкти кримінального провадження. 

26. Підозрюваний та обвинувачений як суб’єкти кримінального 

провадження. 

27. Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, його процесуальний статус. 

28. Захисник як суб’єкт кримінального провадження. 

Обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні. 

29. Потерпілий як суб’єкт кримінального провадження. 

30. Цивільний позивач та цивільний відповідач як суб’єкти 

кримінального провадження. 

31. Представники потерпілого, цивільного позивача і цивільного 

відповідача. Їх процесуальний статус. 

32.  Законні представники підозрюваного, обвинуваченого, 

потерпілого та цивільного позивача. Їх процесуальний статус. 

33. Права, обов’язки та відповідальність експерта у 

кримінальному провадженні. 

34. Права, обов’язки та відповідальність спеціаліста у 

кримінальному провадженні. 

35. Права, обов’язки та відповідальність перекладача у 

кримінальному провадженні. 

36.  Права, обов’язки та відповідальність свідка у кримінальному 

провадженні. Особи, які не можуть бути допитані як свідки. 

37. Представник персоналу органу пробації як суб’єкт 

кримінального провадження. 

38. Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді у 

кримінальному провадженні. 

39. Підстави для відводу слідчого, прокурора. 

40. Підстави для відводу захисника, представника у 

кримінальному провадженні. 

41. Цивільний позов у кримінальному провадженні: загальна 

характеристика. 

42. Поняття предмету доказування у кримінальному процесі та 

його структура. Межі доказування.  

43. Суб’єкти доказування, їх класифікація. Обов’язок 

доказування. 

44. Поняття доказу в кримінальному провадженні. Джерела 

доказів.  

45. Властивості доказів. 

46. Класифікація доказів у кримінальному процесі. 

47. Показання осіб як джерело доказів у кримінальному 

провадженні: поняття, види, предмет показань. 

48. Речові докази у кримінальному провадженні: поняття, види, 

процесуальна форма. Зберігання речових доказів та 

вирішення їх долі. 

49. Документи як джерело доказів у кримінальному 

провадженні: поняття та види. Зберігання документів та 

вирішення їх долі. 

50. Висновок експерта як джерело доказів у кримінальному 

провадженні: поняття, значення, види, зміст та особливості 

оцінки. 

51. Процес доказування у кримінальному провадженні та його 

елементи. 

52. Поняття, ознаки та класифікація заходів забезпечення 



кримінального провадження. 

53.  Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик як заходи 

забезпечення кримінального провадження. 

54. Привід та порядок його застосування. 

55. Накладення грошового стягнення як захід забезпечення 

кримінального провадження. 

56. Відсторонення від посади як захід забезпечення 

кримінального провадження. 

57. Арешт майна як захід забезпечення кримінального 

провадження. 

58. Поняття, мета, підстави застосування і види запобіжних 

заходів.  

59. Особисте зобов’язання як запобіжний захід. 

60. Особиста порука як запобіжний захід. 

61. Домашній арешт як запобіжний захід. 

62. Застава як запобіжний захід. 

63. Тримання під вартою як запобіжний захід. Продовження 

строку тримання під вартою. 

64. Затримання особи як тимчасовий запобіжний захід. 

65. Початок досудового розслідування. 

66. Підслідність: поняття, значення, види. 

67. Об’єднання та виділення матеріалів досудового 

розслідування. 

68.  Строки досудового розслідування та порядок їх 

продовження. 

69. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового 

розслідування чи прокурора під час досудового 

розслідування. 

70.  Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності 

прокурора. 

71.  Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. 

72.  Поняття, види та порядок проведення допиту. 

73.  Поняття, види та порядок проведення пред’явлення для 

впізнання. 

74.  Поняття, види та порядок проведення обшуку. 

75.  Поняття, види та порядок проведення огляду. 

76.  Поняття, види та порядок проведення слідчого 

експерименту. 

77.  Поняття, види та порядок проведення освідування. 

78.  Поняття, види, підстави та порядок проведення експертизи.  

79. Зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що 

мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів 

фото-, кінозйомки, відеозапису. 

80.  Загальні положення проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. 

81.  Негласні слідчі (розшукові) дії пов’язані із втручанням у 

приватне спілкування. 

82.  Інші види негласних слідчих (розшукових) дій. 

83.  Поняття і значення повідомлення про підозру. 

84.  Підстави та порядок повідомлення про підозру. Письмове 

повідомлення про підозру. 

85.  Підстави і порядок зміни повідомлення про підозру. 

86.  Поняття зупинення досудового розслідування та підстави, 

що його зумовлюють. 



87.  Порядок та умови зупинення досудового розслідування. 

88.  Порядок та підстави відновлення зупиненого досудового 

розслідування. 

89.  Форми закінчення досудового розслідування. 

90.  Закриття кримінального провадження як одна з форм 

закінчення досудового розслідування. 

91.  Підстави для закриття кримінального провадження. 

92.  Порядок закриття кримінального провадження у стадії 

досудового розслідування. 

93.  Звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності як одна з форм закінчення 

досудового розслідування. 

94.  Підстави для звернення до суду з клопотанням про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

95.  Порядок звернення до суду з клопотанням про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності. 

96.  Звернення до суду з обвинувальним актом як одна з форм 

закінчення досудового розслідування. 

97.  Відкриття матеріалів іншій стороні. 

98.  Поняття, структура і значення обвинувального акта. 

Додатки до нього. 

99.  Звернення до суду з клопотанням про застосування 

примусових заходів виховного або медичного характеру як 

одна з форм закінчення досудового розслідування. 

100.  Особливості досудового розслідування 

кримінальних проступків. 

101.  Поняття і значення підсудності.  

102.  Види підсудності.  

103.  Направлення кримінального провадження з одного суду до 

іншого. 

104.  Суть, завдання і значення стадії підготовчого провадження. 

105. Строки і порядок проведення підготовчого судового 

засідання. 

106. Рішення за результатами підготовчого судового засідання. 

107. Суть, завдання, значення і структура стадії судового 

розгляду. 

108. Загальні положення судового розгляду: поняття та види. 

109. Безперервність судового розгляду. 

110. Незмінність складу суду під час судового розгляду. 

111. Керівна роль головуючого під час судового засідання. 

112. Відкладення судового розгляду. Зупинення судового 

провадження. 

113. Дистанційний судовий розгляд: підстави, умови і порядок 

проведення. 

114. Застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час 

судового розгляду. 

115. Межі судового розгляду. 

116. Підготовча частина судового розгляду та її завдання. 

117. З’ясування обставин кримінального провадження та 

перевірка їх доказами: завдання та особливості. 

118. Судовий допит: види, порядок проведення. 

119. Судовий огляд: поняття, види, порядок проведення. 

120. Процесуальні особливості проведення експертизи під час 



судового розгляду. 

121. Закінчення з’ясування обставин кримінального 

провадження та перевірки їх доказами. Відновлення 

з’ясування обставин кримінального провадження та перевірки 

їх доказами. 

122. Судові дебати: поняття, предмет, порядок, значення. Репліка 

в судових дебатах. 

123. Останнє слово обвинуваченого: поняття, значення, порядок. 

124. Поняття, значення, види та порядок ухвалення судових 

рішень. Окрема думка судді. 

125. Властивості судових рішень. 

126. Поняття, види та зміст вироку суду першої інстанції. 

127. Поняття, види та зміст ухвали суду першої інстанції. 

128. Проголошення судового рішення та роз’яснення його 

змісту. Виправлення описок і очевидних арифметичних 

помилок у судовому рішенні. 

129. Спрощене судове провадження щодо кримінальних 

проступків. 

130. Провадження в суді присяжних. 

131. Суть, завдання, значення та процесуальні особливості 

апеляційного провадження. 

132. Судові рішення, що можуть бути оскаржені в апеляційному 

порядку. 

133. Суб’єкти права на апеляційне оскарження. 

134. Зміст і форма апеляційної скарги. 

135. Строки і порядок апеляційного оскарження. 

136. Перевірка апеляційної скарги суддею-доповідачем та його 

рішення за її наслідками. 

137. Відмова від апеляційної скарги, її зміна і доповнення.  

138. Підготовка до апеляційного розгляду. Заперечення на 

апеляційну скаргу. 

139. Обсяг та межі апеляційного розгляду. 

140. Порядок і структура апеляційного розгляду. Письмове 

апеляційне провадження. 

141. Рішення апеляційної інстанції за результатами апеляційного 

розгляду. 

142. Підстави для зміни або скасування судових рішень в 

апеляційному порядку. 

143. Недопустимість погіршення становища обвинуваченого в 

апеляційному провадженні. 

144. Суть, завдання, значення та процесуальні особливості 

касаційного провадження. 

145. Судові рішення, що можуть бути оскаржені в касаційному 

порядку. 

146. Суб’єкти права на касаційне оскарження. 

147. Порядок і строки касаційного оскарження. 

148. Обсяг та межі касаційного розгляду. 

149. Порядок і структура касаційного розгляду. Письмове 

касаційне провадження. 

150. Підстави і порядок передачі кримінального провадження на 

розгляд вищого структурного підрозділу Верховного Суду. 

151. Рішення касаційної інстанції за результатами касаційного 

розгляду. 

152. Недопустимість погіршення становища засудженого, 



виправданого в касаційному провадженні. 

153. Структура та зміст постанови суду касаційної інстанції. 

154. Суть, завдання, значення та процесуальні особливості 

провадження за нововиявленими чи виключними 

обставинами. 

155. Нововиявлені та виключні обставини: поняття, ознаки, 

види. 

156. Суб’єкти права подання заяви про перегляд судового 

рішення за нововиявленими або виключними обставинами. 

Строки і порядок подання заяви про перегляд судового 

рішення за нововиявленими або виключними обставинами. 

157. 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. 

158. Суть, завдання і значення стадії виконання судових рішень. 

159. Набрання судовим рішенням законної сили та порядок його 

звернення до виконання. 

160. Питання, які вирішуються судом у стадії виконання судових 

рішень. 

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

судових рішень. 

162. Кримінальне провадження на підставі угод. 

163. Кримінальне провадження у формі приватного 

обвинувачення. 

164. Предмет доказування у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх. 

165. Особливості досудового розслідування в кримінальному 

провадженні щодо неповнолітніх. 

166. Особливості судового розгляду в кримінальному 

провадженні щодо неповнолітніх. 

167. Предмет доказування у кримінальному провадженні щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру. 

168. Особливості досудового розслідування в кримінальному 

провадженні щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру. 

169. Особливості судового розгляду в кримінальному 

провадженні щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру. 

170. Особливості досудового розслідування і судового розгляду 

в умовах воєнного стану. 

171. Відновлення втрачених матеріалів кримінального 

провадження. 

172. Загальні положення міжнародного співробітництва під час 

кримінального провадження. 

173. Міжнародна правова допомога під час проведення 

процесуальних дій. 

174. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення 

(екстрадиція). 

175. Кримінальне провадження у порядку перейняття. 

176. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та 

передача засуджених осіб. 

177. Особливості співробітництва з Міжнародним кримінальним 



судом. 

Опитування Анкету з метою оцінювання якості викладання курсу буде надано 

після завершення його вивчення 

 

 


