
 1 

Силабус курсу  

«Проблеми апеляційного та касаційного провадження у кримінальному судочинстві»  

2019-2020 навчального року 

 

Назва курсу Проблеми апеляційного та касаційного провадження у кримінальному 

судочинстві 

Адреса викладання 

курсу 

79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14 (юридичний факультет) 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена дисципліна 

Юридичний факультет 

Кафедра кримінального процесу і криміналістики 

Галузь знань, шифр 

та назва спеціальності 

Галузь знань 08 «Право» 

Спеціальність 081 «Правo» 

Викладач курсу Бобечко Назар Ростиславович, доктор юридичних наук, професор 

кафедри кримінального процесу і криміналістики, доцент 

 

 

Контактна 

інформація викладача 

Викладач кафедри кримінального процесу і криміналістики 

Місце знаходження: юридичний факультет, кафедра кримінального 

процесу і криміналістики, 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14, 

ауд. Г-510, тел. (032) 239-47-40  

Бобечко Назар Ростиславович: nazar.rost@gmail.com, 

http://law.lnu.edu.ua/employee/bobechko-nazar-rostyslavovych   

 

 

 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Кафедра кримінального процесу і криміналістики 

Адреса: юридичний факультет, кафедра кримінального процесу і 

криміналістики, 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14, ауд. Г-510 

Бобечко Назар Ростиславович: щосереди, 13:00–15:00 год.; щоп’ятниці, 

13:00–15:00 год.       

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять можуть 

проводитися за попередньою домовленістю між викладачем та 

аспірантом. Для погодження часу консультацій поза визначеним 

графіком слід написати на електронну пошту викладача або 

зателефонувати на кафедру. 

Сторінка курсу https://law.lnu.edu.ua/?post_type=course&p=27715&preview=true 

 

Інформація про курс 

Курс присвячений вивченню кримінально-процесуальної діяльності, а 

також теоретичних та практичних аспектів відносин, які виникають, 

змінюються та припиняються під час апеляційного і касаційного 

провадження 

 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Проблеми апеляційного та касаційного провадження у 

кримінальному судочинстві» є вибірковою навчальною дисципліною зі 

спеціальності 081 «Правo», яка викладається аспірантам другого курсу 

денної та заочної форми навчання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета та цілі курсу 

Метою курсу є: розширення та поглиблення знань здобувачів наукового 

ступеня доктора філософії  щодо теоретичних і практичних проблем 

апеляційного та касаційного проваджень у кримінальному судочинстві. 

Цілями курсу є: 

‒ з'ясувати суть форм проваджень з оскарження й перевірки судових 

рішень у кримінальних справах;  

‒ розкрити поняття, генезис, характерні риси, завдання і значення 

апеляційного та касаційного провадження у кримінальному судочинстві;  

‒ визначити об’єкти і суб'єкти апеляційного та касаційного 

провадження, а також суди, що уповноважені здійснювати перевірку 

судових рішень;  

‒ розкрити порядок апеляційного та касаційного проваджень; 

‒ з'ясувати повноваження судів апеляційної та касаційної інстанції; 

mailto:nazar.rost@gmail.com
http://law.lnu.edu.ua/employee/bobechko-nazar-rostyslavovych
https://law.lnu.edu.ua/?post_type=course&p=27715&preview=true
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‒ дослідити підстави для перевірки судових рішень в апеляційному 

та касаційному порядку; 

‒ розкрити правову природу, структуру, зміст рішень судів 

апеляційної та касаційної інстанції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література: 

1. Бобечко Н.Р. Апеляційне та касаційне провадження у кримінальному 

судочинстві України: правове регулювання, доктрина, практика : 

монографія / Н.Р. Бобечко ; за ред. академіка НАПрН України, д-ра 

юрид. наук, проф. В.Т. Нора. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 

– 686 с. 

2. Бородинова Т.Г. Институт пересмотра приговоров в современном 

уголовно-процессуальном праве Российской Федерации: дисс. … 

докт. юрид. наук: 12.00.09 «Уголовный процесс» / Татьяна 

Геннадьевна Бородинова. – М., 2016. – 455 с. 

3. Гехова Д.Х. Кассационное производство в российском уголовном 

процессе: генезис  и перспективы развития: дисс. … канд. юрид. наук:       

12. 00.09 «Уголовный процесс» / Дина Хусеновна Гехова. – М., 2015. 

– 219 с. 

4. Кашка О.С. Повноваження суду апеляційної інстанції з перегляду 

судових рішень у кримінальному процесі України: монографія / О.С. 

Кашка; за ред. О.Ю. Костюченко. – К.: Алерта, 2015. – 630 с. 

5. Омарова А.С. Кассационное производство как форма юридической 

проверки судебных актов: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 

«Уголовный процесс» / Асель Сабетовна Омарова. – Волгоград, 2015. 

– 242 с.  

6. Потапов В.Д. Основные начала проверки судебных решений в 

контрольно-проверочных стадиях и производствах уголовного 

судопроизводства России: монография / В.Д. Потапов; под ред. докт. 

юрид. наук, проф., заслуженного деятеля науки Российской 

Федерации О.А. Зайцева. – М.: Юрлитинформ, 2012. – 376 с. 

7. Додаткова література: 

8. Бобечко Н.Р. Новели кримінально-процесуального законодавства 

України в контексті забезпечення єдності судової практики // Часопис 

Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 

2018. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://lj.oa.edu.ua/articles/2018/n1/18bnrysp-1.pdf 

9. Бобечко Н.Р. Новели кримінально-процесуального законодавства 

України в контексті забезпечення єдності судової практики // Часопис 

Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 

2018. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://lj.oa.edu.ua/articles/2018/n1/18bnrysp-2.pdf 

10. Dariusz Świecki Apelacja w postępowaniu karnym. – Wydanie 1. − 

Warszawa: Lexis Nexis, 2011. – 351 s. 

11. Gerhard Hager, Heinz Meller, Christa Hetlinger, Markus Brandstetter. 

Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung. 3, neu bearbeitete und ergänzte 

Auflage. – Wien: MANZ, 2010. – 263 s. 

12. Hans Dahs, Bernd Müssing. Die Revision im Strafprozess. 8, überarbeitete 

Auflage. – München: C.H. Beck, 2012. – 294 s.  

13. Hans Valentin Scholl, Ernst Schillhammer. Rechtsmittel in Strafsachen. – 

Wien: MANZ, 2010. – 173 s. 

14. Jacek Izydorczyk.  Granice orzekania sądu odwoławczego w polskiej 

procedurze karnej / Izydorczyk Jacek. – Łódź: Wydawnictwo Universytetu 

Łódźkiego, 2010. – 326 s.  

https://lj.oa.edu.ua/articles/2018/n1/18bnrysp-1.pdf
https://lj.oa.edu.ua/articles/2018/n1/18bnrysp-2.pdf
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15. Jacques Boré, Louis Boré. La cassation en matière pénale. Troisième 

edition / Boré Jacques, Boré Louis. – PARIS: DALLOZ, 2011. – 565 s. 

16. Joanna Brylak. Instytucja gravamen w postępowaniu karnym. − Warszawa: 

C.H. Beck, 2013. – 225 s. 

17. Klaus Detter. Revision im Strafverfahren. − 1 Auflage. − München: Carl 

Heymanns Verlag, 2011. – 172 s.  

18. Matthias Weidmann, Fabian Scherf. Die Revision im Strafrecht. − 2 

Auflage. − München: Nomos, 2012. – 186 s. 

19. Monika Klejnowska. Ograniczenia sądu  odwolawczego orzekającego w 

sprawie karnej po wniesieniu środka zaskarżenia. – Rzeszów: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszówskiego, 2008. – 735 s. 

20. Leander Brößler. Strafprozessuale Revision. − 8 Auflage. − München: 

Franz Vahlen Verlag, 2012. − 151 s. 

Інформаційні ресурси: 

1. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. 

Вернадського  

2. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html - каталог національних 

бібліотек та інформаційних центрів України  

3. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libweb.html - каталог національних 

бібліотек країн світу  

4. http://www.nbuv.gov.ua/portal/books.html - каталог електронних 

бібліотек України  

5. http://allbest.ru/union/ - перелік безкоштовних бібліотек повних текстів  

6. http://www.friends-forum.com/forum/printthread.php?t=5838&pp= 30 - 

енциклопедії та словники  

7. http://www.lib.com.ua/ - електронна бібліотека  

8. http://www.slovari.org – каталог словників (у тому числі, юридичні)  

9. http://www.nbuv.gov.ua/db/ref.html - реферативна база данихх НБУ ім. 

В.І.Вернадського (включаючи юридичні науки)  

10. http://www.nbuv.gov.ua/online-2010/ - передплачені науково-

інформаційні ресурси НБУ ім. В.І.Вернадського  

11. http://www.ebk.net.ua – повні тексти юридичних книг (бібліотека 

Князева).  

12. http://law.biz.ua/books/0023/0204.htm - юридична бібліотека (Україна)  

13. http://pravo.biz.ua/ - юридична бібліотека (Україна)  

14. http://chitalka.info/pravoznavstvo.html - безкоштовна студентська 

бібліотека юридичних ресурсів  

15. http://lawbook.by.ru/ - бібліотека юриста  

16. http://court.gov.ua/ - судова влада 

Тривалість курсу 90 год. 

 

Обсяг курсу 

Денне відділення: 32 години аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 

годин практичних занять, окрім цього, 73 годин самостійної роботи. 

Заочне відділення: 12 годин аудиторних занять. З них 6 годин лекцій, 6 

годин практичних занять, окрім цього, 93 години самостійної роботи.  

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу аспірант буде :  

Знати: 

‒ суть та завдання інституту оскарження і перевірки судових рішень, 

види форм оскарження й перевірки судових рішень у кримінальному 

провадженні;  

‒ поняття, процесуальні особливості, завдання і значення 

апеляційного, касаційного провадження;  

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

суди, що уповноважені здійснювати перевірку судових рішень в 
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апеляційному, касаційному порядку;  

‒ порядок апеляційного та касаційного розгляду, повноваження суду 

апеляційної та касаційної інстанції;  

‒ підстави для зміни або скасування судових рішень в апеляційному 

та касаційному порядку;  

‒ форму, структуру, зміст, порядок складання і проголошення 

рішень судів апеляційної та касаційної інстанції. 

Вміти: 

− аналізувати норми кримінального процесуального законодавства, 

які регламентують порядок апеляційного, касаційного провадження, а 

також теоретичні положення, викладені у доктрині кримінального 

процесу; 

− вивчати та узагальнювати судову практику щодо перевірки 

судових рішень в апеляційному, касаційному порядку; 

− грамотно складати відповідні процесуальні документи; 

− застосовувати теоретичні знання до конкретних життєвих фактів і 

ситуацій, вирішувати практичні  завдання.  

 

Ключові слова 

кримінальне судочинство; апеляційне провадження; касаційне 

провадження; суд апеляційної інстанції; суд касаційної інстанції, 

Верховний Суд 

 

Формат курсу 

Проведення лекцій та практичних занять, виконання індивідуальних 

завдань та консультації для кращого розуміння тем.  

Очний /заочний  

Теми Тема 1. Теоретичні основи оскарження й перевірки судових рішень у 

кримінальному судочинстві 

Тема 2. Суть, завдання, значення та процесуальні особливості 

апеляційного та касаційного провадження 

Тема 3. Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень 

Тема 4. Апеляційний та касаційний розгляди 

Тема 5. Підстави для зміни або скасування судових рішень в 

апеляційному та касаційному порядку 

Тема 6. Ухвала та вирок апеляційної інстанції, ухвала та постанова 

касаційної інстанції 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру 

Письмовий  

 

 

Пререквізити 

Для вивчення курсу аспіранти потребують базових знань з таких 

дисциплін: «Теорія права і держави», «Кримінально-процесуальне право 

України», «Органи кримінальної юстиції», достатніх для сприйняття 

категоріального апарату, що використовується у вивчені начального 

матеріалу в рамках дисципліни «Проблеми апеляційного та касаційного 

провадження у кримінальному судочинстві», розуміння законодавчих 

джерел та судової практики. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Під час викладання навчальної дисципліни підлягають використанню 

методи, спрямовані на: 

- формування в аспірантів інтересу до пізнавальної діяльності й 

відповідальності за навчальну працю; 

- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, 

репродуктивного й пошукового характеру); 

- контроль за навчальною діяльністю аспірантів.  

Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню такі: 

розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження, 

практичне заняття, індивідуальні завдання. 

Під час практичних занять забезпечується постановка проблем у сфері 
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апеляційного та касаційного проваджень, а також їхнє обговорення з 

метою пошуку оптимальних шляхів вирішення цих проблем. На 

практичних заняттях викладач виконує роль модератора дискусії, тобто 

визначає її напрями, забезпечує необхідну динаміку та загострює увагу на 

проблемних аспектах. Після завершення обговорення проблеми викладач 

підсумовує найважливіші моменти, аналізує сильні та слабкі сторони 

висловлених аргументів.      

Індивідуальні завдання полягають у вирішенні задач, що має за мету: 

правовий аналіз випадків порушення прав та свобод особи у стадіях 

апеляційного та касаційного провадження, обговорення законодавчих 

недоліків у регламентації апеляційного та касаційного провадження, 

обрання оптимальних шляхів вирішення правових ситуацій у 

змодельованих фабулах. Рішення задачі викладається у письмово, яке 

повинно бути з посиланням на відповідні нормативно-правові акти та 

відповідну судову практику, бути мотивованим та обґрунтованим. 

Під час викладання навчальної дисципліни підлягають використанню 

наступні засоби техніки: презентації, лекції, дискусії, використання 

різноманітних схем, таблиць та інших роздаткових матеріалів.  

Необхідне 

обладнання 

Аспіранти використовують технічні засоби та програмне забезпечення 

під час підготовки до практичних занять з метою пошуку необхідних 

нормативно-правових актів та джерел судової практики, а також під час 

виконання індивідуальних завдань. 

Під час іспиту аспіранти згідно з одержаними завданнями складають 

письмовий іспит, який виконується індивідуально кожним аспірантом без 

застосування і використання програмного забезпечення та операційних 

систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

таким співідношенням:  

• практичні заняття, індивідуальні завдання: 25% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів – 25 балів;  

• контрольні заміри (контрольна робота): 25% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів – 25 балів;  

• залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів – 50 балів. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100 балів.  

Письмові роботи: Очікується, що аспіранти виконають на свій вибір 

декілька індивідуальних завдань, що можуть полягати у написанні 

рефератів щодо обраної тематики, або підготувати невелике есе (до 3-х 

сторінок) і виступити з доповіддю під час практичного заняття. Крім 

того, за результатами вивчення перших двох тем передбачається 

написання контрольної роботи. 

Критеріями перевірки індивідуальних завдань є: правильність 

кваліфікації фактів порушення норм кримінального та кримінально-

процесуального законів; чіткість, логічність та послідовність викладеної 

аргументації; обгрунтованість вибору відповідного засобу правового 

реагування, а також посилання на норми відповідних нормативно-

правових актів, що урегульовують ситуацію, визначену у фабулах.  

Відповіді на практичні авдання (фабули), які не відповідають зазначеним 

критеріям, із зауваженнями та рекомендаціями в усній або письмовій 

формі повертаються аспіранту. Аспірант в узгодженні з викладачем 

строки повинен доопрацювати незараховані відповіді на фабули, у тому 

числі і з урахуванням висловлених зауважень та рекомендацій, та 

повторно подати їх викладачу для оцінювання.      

Академічна доброчесність: Очікується, що кожен аспірант повинен 
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самостійно готуватися до практичних занять та вирішувати індивідуальні 

завдання, обдумувати та викладати власну аргументацію своєї правової 

позиції. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування, втручання в роботу інших аспірантів становлять, але 

не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

аспіранта є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату чи обману; у разі незарахування роботи аспірант в 

узгоджені з викладачем строки повинен повторно виконати письмову 

роботу та подати її викладачу для оцінювання.     

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

аспіранти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Аспіранти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку аспіранти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом. Викладач фіксує неявку аспіранта на практичне заняття, що 

вважається академічною заборгованістю, яку аспірант повинен 

відпрацювати в межах затвердженого графіка консультацій у викладача 

або у інший узгоджений з викладачем час. Відпрацювання полягає у 

перевірці підготовки аспірантом тих завдань, які виносилися на 

практичнее заняття, на якому аспірант був відсутній.    

Література. Уся література, яку аспіранти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем винятково в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Аспіранти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на практичних 

заняттях та за виконання індивідуальних завдань, бали одержані за 

контрольну роботу, а також за підсумками заліку. При цьому обов’язково 

враховуються присутність на заняттях та активність аспіранта під час 

практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. 

ін. Критеріями оцінювання роботи аспіранта на практичних заняттях є 

аргументованість правової позиції та її відповідність чинному 

законодавству; уміння лаконічно, переконливо та логічно висловити свою 

правову позицію; здатність до аргументованого аналізу правових позицій, 

висловлених іншими аспірантами; уміння підсумувати усі висловлені 

щодо певної проблеми аргументи і віднайти їхні позитивні та хибні 

сторони, що підлягають аналізу з погляду сучасних підходів у доктрині та 

правозастосуванні; намагання сформулювати перспективні проблеми, що 

можуть виникнути у різних сферах правозастосування та запропонувати 

шляхи їхнього розв’язання.     

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до екзамену 1. Судові помилки та чинники, що їх зумовлюють. 

2. Суть, мета, завдання та функції інституту оскарження й перевірки 

судових рішень. 

3. Способи оскарження й перевірки судових рішень. Чинники, які 

впливають на виникнення та розвиток системи проваджень з 

оскарження й перевірки судових рішень. 

4. Система оскарження й перевірки судових рішень у кримінальному 
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судочинстві України та засади, на яких вона ґрунтується. 

5. Поняття апеляційного провадження та його види за КПК України. 

Моделі апеляції. 

6. Завдання, значення і процесуальні особливості апеляційного 

провадження. 

7. Поняття касаційного провадження та його види за КПК України. 

Моделі касації. 

8. Завдання, значення і процесуальні особливості касаційного 

провадження.   

9. Структура апеляційного та касаційного провадження. Момент 

початку і закінчення апеляційного та касаційного провадження. 

10. Відмінність між апеляційним, касаційним провадженням, 

провадженням за нововиявленими або виключними обставинами. 

11. Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень: загальна 

характеристика. 

12. Обвинувачений, щодо якого ухвалено обвинувальний вирок, як 

суб’єкт права на апеляційне оскарження. 

13. Обвинувачений, щодо якого ухвалено виправдувальний вирок, як 

суб’єкт права на апеляційне оскарження. 

14. Підозрюваний, обвинувачений, неповнолітній, щодо якого 

вирішувалося питання про застосування примусових заходів 

виховного характеру, особа, щодо якої вирішувалося питання про 

застосування примусового заходу медичного характеру, як суб’єкти 

права на апеляційне оскарження. 

15. Захисник, як суб’єкт права на апеляційне оскарження. 

16. Законний представник, як суб’єкт права на апеляційне оскарження. 

17. Потерпілий або його представник, як суб’єкти права на апеляційне 

оскарження. 

18. Цивільний позивач та його представник, як суб’єкти права на 

апеляційне оскарження. 

19. Цивільний відповідач або його представник, як суб’єкт права на 

апеляційне оскарження. 

20. Прокурор, як суб’єкт права на апеляційне оскарження. 

21. Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, 

як суб’єкт права на апеляційне оскарження. 

22. Фізична, юридична та третя особа, як суб’єкти права на апеляційне 

оскарження.  

23. Інші особи, у випадках передбачених КПК України, як суб’єкти права 

на апеляційне оскарження. 

24. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. 

25. Строки на апеляційне оскарження та суди, що уповноважені 

перевіряти судові рішення в апеляційному порядку. 

26. Форма та зміст апеляційної скарги.  

27. Порядок подання апеляційної скарги. 

28. Перевірка апеляційної скарги та рішення судді-доповідача за її 

наслідками. 

29. Доповнення, зміна та відмова від апеляційної скарги. 

30. Особливості касаційного оскарження судових рішень. 

31. Підготовка до апеляційного та касаційного розгляду. Заперечення на 

апеляційну та касаційну скаргу. 

32. Структура апеляційного та касаційного розгляду. Письмове 

апеляційне та касаційне провадження. 

33. Повторне дослідження обставин кримінального провадження та нових 
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доказів судом апеляційної інстанції. 

34. Особливості судових дебатів та останнього слова обвинуваченого в 

суді апеляційної інстанції. 

35. Підстави та порядок передачі кримінального провадження на розгляд 

вищого структурного підрозділу Верховного Суду. 

36. Моделі регламентації обсягу перевірки судового рішення вищою 

судовою інстанцією. Межі та обсяг апеляційного та касаційного 

розгляду. 

37. Недопустимість погіршення становища обвинуваченого (засудженого, 

виправданого) в апеляційному та касаційному провадженні. 

38. Вказівки суду апеляційної та касаційної інстанції. 

39. Особливості збирання, перевірки та оцінки доказів у стадії 

апеляційного провадження. 

40. Особливості доказування у стадії касаційного провадження. 

41. Залишення судового рішення без змін, а апеляційної та касаційної 

скарги без задоволення судом апеляційної та касаційної інстанції. 

42. Зміна вироку чи ухвали судом апеляційної та касаційної інстанції.  

43. Скасування вироку чи ухвали і закриття кримінального провадження 

судом апеляційної та касаційної інстанції. 

44. Скасування вироку чи ухвали і призначення нового розгляду в суді 

першої або апеляційної інстанції. 

45. Скасування вироку суду першої інстанції та ухвалення нового вироку. 

46. Скасування ухвали суду першої інстанції та постановлення нової 

ухвали. 

47. Наслідки апеляційного розгляду за скаргою на вирок суду на підставі 

угоди про примирення чи про визнання винуватості. 

48. Наслідки апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді. 

49. Поняття, ознаки та значення підстав для зміни або скасування 

судових рішень в апеляційному та касаційному порядку. 

50. Моделі регламентації підстав та класифікація підстав для зміни або 

скасування судових рішень у кримінальному провадженні. 

51. Вихідні положення кримінальної процесуальної кваліфікації. 

52. Неправильне застосування закону України про кримінальну 

відповідальність. 

53. Невідповідність призначеного покарання ступеню тяжкості 

кримінального правопорушення та особі обвинуваченого. 

54. Неповнота судового розгляду. 

55. Невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним 

обставинам кримінального провадження. 

56. Істотне порушення вимог кримінального процесуального закону. 

57. Суть, значення та класифікація рішень суду апеляційної та касаційної 

інстанції. 

58. Структура та зміст рішень суду апеляційної та касаційної інстанції.  

59. Порядок складання та оголошення рішень суду апеляційної та 

касаційної інстанції. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
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Схема курсу 

«Проблеми апеляційного та касаційного провадження у кримінальному судочинстві» 

2019-2020 навчального року 

 
Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма діяльності 

(заняття)* *лекція, 

самостійна, 

дискусія, групова 

робота) 

 

 

Література.*** Ресурси в Інтернеті 

 

Завдання, 

год 

 

Термін 

виконання 

 Тема 1. Теоретичні 

основи оскарження й 

перевірки судових 

рішень у кримінальному 

судочинстві. 

1. Судові помилки та 

чинники, що їх 

зумовлюють.  

2. Суть, завдання та 

функції інституту 

оскарження й перевірки 

судових рішень. 

3. Способи оскарження й 

перевірки судових рішень. 

Чинники, які впливають 

на виникнення та 

розвиток системи 

оскарження й перевірки 

судових рішень.  

4. Система оскарження й 

перевірки судових рішень 

у кримінальному 

судочинстві України та 

засади, на яких вона 

ґрунтується. 

 

Тема 1. Теоретичні 

основи оскарження й 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне 

заняття 

1. Бобечко Н. Р. Апеляційне та касаційне оскарження судових 

рішень у кримінальному судочинстві України: Науково-

практичний посібник / За ред. акад. АПрН України, проф. В. 

Т. Нора. К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. 144 с. 

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

кримінальному судочинстві України: правове регулювання, 

доктрина, практика: монографія / Н. Р. Бобечко; за ред. 

академіка НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. В. Т. 

Нора. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 686 с. 

3. Бобечко Н. Р. Новели кримінально-процесуального 

законодавства України в контексті забезпечення єдності 

судової практики // Часопис Національного університету 

«Острозька академія». Серія «Право». 2018. № 1. URL: 

https://lj.oa.edu.ua/articles/2018/n1/18bnrysp-1.pdf 

4. Бобечко Н. Р. Новели кримінально-процесуального 

законодавства України в контексті забезпечення єдності 

судової практики // Часопис Національного університету 

«Острозька академія». Серія «Право». 2018. № 1. URL: 

https://lj.oa.edu.ua/articles/2018/n1/18bnrysp-2.pdf 

5. Бородинова Т. Г. Институт пересмотра приговоров в 

современном уголовно-процессуальном праве Российской 

Федерации: дисс. … докт. юрид. наук: 12.00.09 «Уголовный 

процесс». М., 2016. 455 с. 

6. Гехова Д. Х. Кассационное производство в российском 

уголовном процессе: генезис и перспективы развития: дисс. 

… канд. юрид. наук: 12. 00.09 «Уголовный процесс». М., 

2015. 219 с. 

7. Гультай М. М. Виявлення і виправлення слідчих та судових 

4 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 години 

Протягом 

заняття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

заняття 
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перевірки судових 

рішень у кримінальному 

судочинстві. 

1. Судові помилки та 

чинники, що їх 

зумовлюють.  

2. Суть, завдання та 

функції інституту 

оскарження й перевірки 

судових рішень. 

3. Способи оскарження й 

перевірки судових рішень. 

Чинники, які впливають 

на виникнення та 

розвиток системи 

оскарження й перевірки 

судових рішень.  

4. Система оскарження й 

перевірки судових рішень 

у кримінальному 

судочинстві України та 

засади, на яких вона 

ґрунтується. 

на теренах України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помилок у кримінальному процесі України (стадії досудового 

розслідування, попереднього розгляду справи суддею, 

судового розгляду та апеляційного провадження). 

Монографія. Х.: Кроссроуд, 2008. 184 с. 

8. Кашка О. С. Повноваження суду апеляційної інстанції з 

перегляду судових рішень у кримінальному процесі України: 

монографія / О. С. Кашка; за ред. О. Ю. Костюченко. К.: 

Алерта, 2015. 630 с. 

9. Омарова А. С. Кассационное производство как форма 

юридической проверки судебных актов: дисс. … канд. юрид. 

наук: 12.00.09 «Уголовный процесс». Волгоград, 2015. 242 с.  

10. Потапов В. Д. Основные начала проверки судебных решений 

в контрольно-проверочных стадиях и производствах 

уголовного судопроизводства России: монография / В. Д. 

Потапов; под ред. докт. юрид. наук, проф., заслуженного 

деятеля науки Российской Федерации О.А. Зайцева. М.: 

Юрлитинформ, 2012. 376 с. 

Ресурси в Інтернеті: 

1. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. 

В.І. Вернадського  

2. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html - каталог 

національних бібліотек та інформаційних центрів України  

3. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libweb.html - каталог 

національних бібліотек країн світу  

4. http://www.nbuv.gov.ua/portal/books.html - каталог 

електронних бібліотек України  

5. http://allbest.ru/union/ - перелік безкоштовних бібліотек 

повних текстів  

6. http://www.friends-

forum.com/forum/printthread.php?t=5838&pp= 30 - 

енциклопедії та словники  

7. http://www.lib.com.ua/ - електронна бібліотека  

8. http://www.slovari.org – каталог словників (у тому числі, 

юридичні)  

9. http://www.nbuv.gov.ua/db/ref.html - реферативна база даних 

НБУ ім. В. І. Вернадського (включаючи юридичні науки)  

 

Підготовка 

доповіді та 

індивідуальн

ого завдання 

 

 



 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. http://www.nbuv.gov.ua/online-2010/ - передплачені науково-

інформаційні ресурси НБУ ім. В. І. Вернадського  

11. http://www.ebk.net.ua – повні тексти юридичних книг 

(бібліотека Князева).  

12. http://law.biz.ua/books/0023/0204.htm - юридична бібліотека 

(Україна)  

13. http://pravo.biz.ua/ - юридична бібліотека (Україна)  

14. http://chitalka.info/pravoznavstvo.html - безкоштовна 

студентська бібліотека юридичних ресурсів  

15. http://lawbook.by.ru/ - бібліотека юриста  

16. http://court.gov.ua/ - судова влада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Суть, завдання, 

значення та 

процесуальні 

особливості 

апеляційного та 

касаційного 

провадження 

1. Поняття апеляційного 

та касаційного 

провадження, їх моделі та 

види.  

2. Завдання і значення 

апеляційного та 

касаційного провадження. 

3. Процесуальні 

особливості апеляційного 

та касаційного 

провадження. 

4. Структура апеляційного 

та касаційного 

провадження.  

5. Момент початку і 

закінчення апеляційного 

та касаційного 

провадження.  

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Бардамов Б. Г. Сущность, содержание и значение 

кассационного производства в российском уголовном 

процессе: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. 168 с. 

2. Бобечко Н. Р. Апеляційне та касаційне оскарження судових 

рішень у кримінальному судочинстві України: Науково-

практичний посібник / За ред. акад. АПрН України, проф. В. 

Т. Нора. К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. 144 с. 

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

кримінальному судочинстві України: правове регулювання, 

доктрина, практика : монографія / за ред. академіка НАПрН 

України, д-ра юрид. наук, проф. В. Т. Нора. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2016. 686 с. 

4. Динер А. А., Мартыняхин Л. Ф., Сенин Н. Н. Апелляционное 

производство в российском уголовном процессе: Научн.-

практ. пособие / под общ. ред. Л. Ф. Мартыняхина. М.: 

Юристъ, 2003. 112 с. 

5. Колотило О. О. Судова апеляція, реальність і перспективи // 

Судова апеляція. 2009. № 3. С. 112-116. 

6. Кудрявцева А. В., Смирнов В. П. Апелляционное 

производство в уголовном процессе России: монография. М.: 

Юрлитинформ, 2013. 216 с. 

7. Потапов В. Д. Основные начала проверки судебных решений 

в контрольно-проверочных стадиях и производствах 

уголовного судопроизводства России: монография / под ред. 

докт. юрид. наук, проф., заслуженного деятеля науки 

4 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

заняття 
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6. Генезис апеляційного та 

касаційного провадження. 

7. Відмінність між 

апеляційним, касаційним 

провадженням, 

провадженням за 

нововиявленими або 

виключними обставинами. 

 

 

Тема 2. Суть, завдання, 

значення та 

процесуальні 

особливості 

апеляційного та 

касаційного 

провадження 

1. Поняття апеляційного 

та касаційного 

провадження, їх моделі та 

види.  

2. Завдання і значення 

апеляційного та 

касаційного провадження. 

3. Процесуальні 

особливості апеляційного 

та касаційного 

провадження. 

4. Структура апеляційного 

та касаційного 

провадження.  

5. Момент початку і 

закінчення апеляційного 

та касаційного 

провадження.  

6. Генезис апеляційного та 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне 

заняття 

Российской Федерации О. А. Зайцева. М.: Юрлитинформ, 

2012. 376 с. 

8. Разинкина А. Н. Апелляция в уголовном судопроизводстве. 

М.: Юрлитинформ, 2004. 160 с. 

9. Червоткин А.С. Апелляция и кассация. Пособие для судей. 

М.: Проспект. 2010. 336 с. 

10. Dariusz Świecki Apelacja w postępowaniu karnym. Wydanie 1. 

Warszawa: Lexis Nexis, 2011. 351 s. 

11. Gerhard Hager, Heinz Meller, Christa Hetlinger, Markus 

Brandstetter. Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung. 3, neu 

bearbeitete und ergänzte Auflage. Wien: MANZ, 2010. 263 s. 

12. Hans Dahs, Bernd Müssing. Die Revision im Strafprozess. 8, 

überarbeitete Auflage. München: C.H. Beck, 2012. 294 s.  

13. Hans Valentin Scholl, Ernst Schillhammer. Rechtsmittel in 

Strafsachen. Wien: MANZ, 2010. 173 s. 

14. Jacek Izydorczyk. Granice orzekania sądu odwoławczego w 

polskiej procedurze karnej. Łódź: Wydawnictwo Universytetu 

Łódźkiego, 2010. 326 s.  

15. Jacques Boré, Louis Boré. La cassation en matière pénale. 

Troisième edition. PARIS: DALLOZ, 2011. 565 s. 

16. Joanna Brylak. Instytucja gravamen w postępowaniu karnym. 

Warszawa: C.H. Beck, 2013. 225 s. 

17. Klaus Detter. Revision im Strafverfahren. 1 Auflage. München: 

Carl Heymanns Verlag, 2011. 172 s.  

18. Matthias Weidmann, Fabian Scherf. Die Revision im Strafrecht. 2 

Auflage. München: Nomos, 2012. 186 s. 

19. Monika Klejnowska. Ograniczenia sądu odwolawczego 

orzekającego w sprawie karnej po wniesieniu środka zaskarżenia. 

Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszówskiego, 2008. 735 

s. 

20. Leander Brößler. Strafprozessuale Revision. 8 Auflage. München: 

Franz Vahlen Verlag, 2012. 151 s. 

Ресурси в Інтернеті: 

1. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. 

В.І. Вернадського  

2. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html - каталог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

заняття 

 

Підготовка 

доповіді та 

індивідуальн

ого завдання 
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касаційного провадження. 

7. Відмінність між 

апеляційним, касаційним 

провадженням, 

провадженням за 

нововиявленими або 

виключними обставинами. 

 

 

національних бібліотек та інформаційних центрів України  

3. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libweb.html - каталог 

національних бібліотек країн світу  

4. http://www.nbuv.gov.ua/portal/books.html - каталог 

електронних бібліотек України  

5. http://allbest.ru/union/ - перелік безкоштовних бібліотек 

повних текстів  

6. http://www.friends-

forum.com/forum/printthread.php?t=5838&pp= 30 - 

енциклопедії та словники  

7. http://www.lib.com.ua/ - електронна бібліотека  

8. http://www.slovari.org – каталог словників (у тому числі, 

юридичні)  

9. http://www.nbuv.gov.ua/db/ref.html - реферативна база даних 

НБУ ім. В. І. Вернадського (включаючи юридичні науки)  

10. http://www.nbuv.gov.ua/online-2010/ - передплачені науково-

інформаційні ресурси НБУ ім. В. І. Вернадського  

11. http://www.ebk.net.ua – повні тексти юридичних книг 

(бібліотека Князева).  

12. http://law.biz.ua/books/0023/0204.htm - юридична бібліотека 

(Україна)  

13. http://pravo.biz.ua/ - юридична бібліотека (Україна)  

14. http://chitalka.info/pravoznavstvo.html - безкоштовна 

студентська бібліотека юридичних ресурсів  

15. http://lawbook.by.ru/ - бібліотека юриста  

16. http://court.gov.ua/ - судова влада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Апеляційне та 

касаційне оскарження 

судових рішень  

1. Суб’єкти права на 

апеляційне та касаційне 

оскарження судових 

рішень.  

2. Процесуальний статус 

обвинуваченого, 

засудженого, 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Бобечко Н. Р. Апеляційне та касаційне оскарження судових 

рішень у кримінальному судочинстві України: Науково-

практичний посібник / За ред. акад. АПрН України, проф. В. 

Т. Нора. К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. 144 с. 

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

кримінальному судочинстві України: правове регулювання, 

доктрина, практика: монографія / Н. Р. Бобечко; за ред. 

академіка НАПрН України, проф. В. Т. Нора. Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2016. 686 с.  

3. Гаєвий В. Ф. Участь прокурора у кримінальному 

4 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

заняття 
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виправданого, особи, 

кримінальне провадження 

щодо якої судом закрито, 

особи, щодо якої 

застосовано примусовий 

захід медичного 

характеру, 

неповнолітнього, щодо 

якого застосовано 

примусовий захід 

виховного характеру у 

стадіях апеляційного, 

касаційного провадження. 

3. Процесуальний статус 

захисника та законного 

представника у стадіях 

апеляційного, касаційного 

провадження. 

4. Процесуальний статус 

потерпілого та його 

представника у стадіях 

апеляційного, касаційного 

провадження. 

5. Процесуальний статус 

цивільного позивача, 

цивільного відповідача та 

їх представників у стадіях 

апеляційного, касаційного 

провадження. 

6. Процесуальний статус 

прокурора у стадіях 

апеляційного, касаційного 

провадження. 

7. Судові рішення, що 

можуть бути перевірені в 

апеляційному, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апеляційному провадженні: фондова лекція. К.: Національна 

академія прокуратури України, 2013. 28 с. 

4. Гловюк І. В. Функціональна спрямованість діяльності 

прокурора у судово-контрольних стадіях кримінального 

судочинства України // Митна справа. 2012. № 1, частина 2, 

книга 2. С. 90-96. 

5. Ільєва Т. Г. Апеляційне оскарження ухвал слідчого судді, 

постановлених під час досудового розслідування // Митна 

справа. 2013. № 6, частина 2, книга 1. С. 136-141. 

6. Кашка О. С. Повноваження суду апеляційної інстанції з 

перегляду судових рішень у кримінальному процесі України: 

монографія / О. С. Кашка; за ред. О. Ю. Костюченко. К.: 

Алерта, 2015. 630 с. 

7. Козьяков І. М., Лісова Н. В. Прокурор в апеляційному 

провадженні у кримінальних справах: Навч. посібник. К.: 

Алерта, 2010. 148 с. 

8. Костюченко О. Ю. Апеляційне оскарження судових рішень у 

кримінальному процесі України: Монографія. К.: Видавничо-

поліграфічний центр «Київський університет», 2006. 182 с. 

9. Маринів В. І. Недопустимість повороту до гіршого як 

гарантія свободи апеляційного оскарження судових рішень у 

кримінальному провадженні // Юридичний часопис 

Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 2. С. 114-

119. 

10. Маринів В. Особливості реалізації окремих засад 

кримінального провадження у судах апеляційної та 

касаційної інстанцій // Право України. 2013. № 11. С. 259-

266. 

11. Музиченко Т.О. Апеляційне оскарження ухвал слідчого судді 

щодо правомірності обмеження права власності особи у 

досудовому розслідуванні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність. Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. К., 2018. 326 с. 

12. Мухин И.И. Кассационное обжалование, опротестование и 

пересмотр приговоров. М: Госюриздат, 1956. 200 с. 
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 касаційному порядку. 

8. Суди, які уповноважені 

здійснювати перевірку 

судових рішень в 

апеляційному та 

касаційному порядку.  

9. Строки та порядок 

апеляційного, касаційного 

оскарження. 

10. Наслідки подання 

апеляційної, касаційної 

скарги.  

11. Зміст і форма 

апеляційної, касаційної 

скарги.  

12. Перевірка апеляційної, 

касаційної скарги та її 

наслідки. 

13. Доповнення, зміна та 

відмова від апеляційної та 

касаційної скарги.  

14. Внесення заперечень 

на апеляційну та 

касаційну скаргу. 

 

Тема 3. Апеляційне та 

касаційне оскарження 

судових рішень 

1. Суб’єкти права на 

апеляційне та касаційне 

оскарження судових 

рішень.  

2. Процесуальний статус 

обвинуваченого, 

засудженого, 

виправданого, особи, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне 

заняття 

13. Прилуцький П. Оскарження рішень слідчого судді: проблеми 

застосування чинного КПК України // Право України. –2013. 

№ 11. С. 154-158. 

14. Соловей Г. В., Теремецький В. І. Деякі проблемні питання 

перегляду судових рішень у кримінальному процесі України 

// Вісник Вищої ради юстиції. 2013. № 3. С.87-99. 

15. Яновська О.Г. Особливості процесуального порядку 

оскарження ухвал слідчого судді в кримінальному 

провадженні // Судова апеляція. 2013. № 1. С. 63-69. 

Ресурси в Інтернеті: 

1. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. 

В.І. Вернадського  

2. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html - каталог 

національних бібліотек та інформаційних центрів України  

3. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libweb.html - каталог 

національних бібліотек країн світу  

4. http://www.nbuv.gov.ua/portal/books.html - каталог 

електронних бібліотек України  

5. http://allbest.ru/union/ - перелік безкоштовних бібліотек 

повних текстів  

6. http://www.friends-

forum.com/forum/printthread.php?t=5838&pp= 30 - 

енциклопедії та словники  

7. http://www.lib.com.ua/ - електронна бібліотека  

8. http://www.slovari.org – каталог словників (у тому числі, 

юридичні)  

9. http://www.nbuv.gov.ua/db/ref.html - реферативна база даних 

НБУ ім. В. І. Вернадського (включаючи юридичні науки)  

10. http://www.nbuv.gov.ua/online-2010/ - передплачені науково-

інформаційні ресурси НБУ ім. В. І. Вернадського  

11. http://www.ebk.net.ua – повні тексти юридичних книг 

(бібліотека Князева).  

12. http://law.biz.ua/books/0023/0204.htm - юридична бібліотека 

(Україна)  

13. http://pravo.biz.ua/ - юридична бібліотека (Україна)  

14. http://chitalka.info/pravoznavstvo.html - безкоштовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

заняття 

 

Підготовка 

доповіді та 

індивідуальн

ого завдання 
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кримінальне провадження 

щодо якої судом закрито, 

особи, щодо якої 

застосовано примусовий 

захід медичного 

характеру, 

неповнолітнього, щодо 

якого застосовано 

примусовий захід 

виховного характеру у 

стадіях апеляційного, 

касаційного провадження. 

3. Процесуальний статус 

захисника та законного 

представника у стадіях 

апеляційного, касаційного 

провадження. 

4. Процесуальний статус 

потерпілого та його 

представника у стадіях 

апеляційного, касаційного 

провадження. 

5. Процесуальний статус 

цивільного позивача, 

цивільного відповідача та 

їх представників у стадіях 

апеляційного, касаційного 

провадження. 

6. Процесуальний статус 

прокурора у стадіях 

апеляційного, касаційного 

провадження. 

7. Судові рішення, що 

можуть бути перевірені в 

апеляційному, 

касаційному порядку. 

студентська бібліотека юридичних ресурсів  

15. http://lawbook.by.ru/ - бібліотека юриста 

16. http://court.gov.ua/ - судова влада 
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8. Суди, які уповноважені 

здійснювати перевірку 

судових рішень в 

апеляційному та 

касаційному порядку.  

9. Строки та порядок 

апеляційного, касаційного 

оскарження. 

10. Наслідки подання 

апеляційної, касаційної 

скарги.  

11. Зміст і форма 

апеляційної, касаційної 

скарги.  

12. Перевірка апеляційної, 

касаційної скарги та її 

наслідки. 

13. Доповнення, зміна та 

відмова від апеляційної та 

касаційної скарги.  

14. Внесення заперечень 

на апеляційну та 

касаційну скаргу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Апеляційний та 

касаційний розгляди  

1. Підготовка до 

апеляційного та 

касаційного розгляду.  

2. Порядок апеляційного 

та касаційного розгляду. 

3. Підготовча частина 

апеляційного розгляду. 

4. Дослідження доказів 

судом апеляційної 

інстанції: підстави, 

порядок та межі 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Бардамов Б. Г. Сущность, содержание и значение 

кассационного производства в российском уголовном 

процессе: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. 168 с. 

2. Бобечко Н. Р. Апеляційне та касаційне оскарження судових 

рішень у кримінальному судочинстві України: Науково-

практичний посібник / За ред. акад. АПрН України, проф. В. 

Т. Нора. К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. 144 с. 

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

кримінальному судочинстві України: правове регулювання, 

доктрина, практика : монографія / за ред. академіка НАПрН 

України, д-ра юрид. наук, проф. В. Т. Нора. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2016. 686 с. 

4. Бобечко Н. Р. Доказування у стадіях апеляційного та 

8 годин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

заняття 
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проведення.  

5. Нові докази.  

6. Судові дебати та 

останнє слово 

обвинуваченого. 

7. Ухвалення рішення 

судом апеляційної 

інстанції.  

8. Порядок апеляційної 

перевірки ухвал слідчого 

судді.  

9. Структура касаційного 

розгляду.  

10. Передання 

кримінального 

провадження на розгляд 

вищого судового 

підрозділу Верховного 

Суду: підстави і порядок. 

11. Повноваження судів 

апеляційної та касаційної 

інстанції. 

12. Межі та обсяг 

апеляційного та 

касаційного розгляду.  

13. Моделі регламентації 

обсягу перевірки судового 

рішення вищою судовою 

інстанцією. 

14. Недопустимість 

погіршення становища 

особи в апеляційному та 

касаційному провадженні. 

15. Особливості 

доказування у стадіях 

апеляційного, касаційного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

касаційного провадження за КПК України: навч. посіб. / за 

ред. академіка НАПрН України, проф. В.Т. Нора. Тернопіль: 

Підручники та посібники, 2014. 134 с. 

5. Гайворонская Л. В. Особенности доказывания в суде 

апелляционной инстанции: дисс. … канд. юрид. наук: 

12.00.09 – уголовный процесс / Московский государственный 

юридический университет имени О. Е. Кутафина. М., 2018. 

239 с. 

6. Динер А. А., Мартыняхин Л. Ф., Сенин Н. Н. Апелляционное 

производство в российском уголовном процессе: Научн.-

практ. пособие / под общ. ред. Л. Ф. Мартыняхина. М.: 

Юристъ, 2003. 112 с. 

7. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання 

порядку здійснення судового провадження з перегляду 

судових рішень у суді апеляційної інстанції відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України» від 21 

листопада 2012 р. № 10-1717/0/4-12. URL: http://zakon4.rada. 

gov.ua/laws/show/v1717740-12 

8. Колотило О. О. Судова апеляція, реальність і перспективи // 

Судова апеляція. 2009. № 3. С. 112-116. 

9. Кудрявцева А. В., Смирнов В. П. Апелляционное 

производство в уголовном процессе России: монография. М.: 

Юрлитинформ, 2013. 216 с. 

10. Легких В. В. Теоретичні питання та реалізація апеляційного 

судового розгляду в кримінальному судочинстві України: 

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 

діяльність / Академія адвокатури України. К., 2018. 252 с. 

11. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 жовтня 

1989 р. № 8 «Про практику розгляду судами України 

кримінальних справ у касаційному порядку». URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ v0008700-89 

12. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 

2006 р. № 1 «Про практику постановлення судами вироків 

(постанов) при розгляді кримінальних справ в апеляційному 
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провадження. 

16. Вказівки суду 

апеляційної та касаційної 

інстанції.  

17. Рішення апеляційної 

та касаційної інстанції за 

наслідками розгляду 

кримінального 

провадження.  

18. Залишення судового 

рішення без змін.  

19. Зміна судового 

рішення.  

20. Скасування судового 

рішення.  

21. Ухвалення нового 

рішення.  

 

Тема 4. Апеляційний та 

касаційний розгляди  

1. Підготовка до 

апеляційного та 

касаційного розгляду.  

2. Порядок апеляційного 

та касаційного розгляду. 

3. Підготовча частина 

апеляційного розгляду. 

4. Дослідження доказів 

судом апеляційної 

інстанції: підстави, 

порядок та межі 

проведення.  

5. Нові докази.  

6. Судові дебати та 

останнє слово 

обвинуваченого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне 

заняття 

 

 

 

порядку». URL: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/v0001700-

06 

13. Потапов В. Д. Основные начала проверки судебных решений 

в контрольно-проверочных стадиях и производствах 

уголовного судопроизводства России: монография / под ред. 

докт. юрид. наук, проф., заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации О. А. Зайцева. М.: Юрлитинформ, 

2012. 376 с. 

14. Разинкина А. Н. Апелляция в уголовном судопроизводстве. 

М.: Юрлитинформ, 2004. 160 с. 

15. Червоткин А.С. Апелляция и кассация. Пособие для судей. 

М.: Проспект. 2010. 336 с. 

 

Ресурси в Інтернеті: 

1. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. 

В.І. Вернадського  

2. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html - каталог 

національних бібліотек та інформаційних центрів України  

3. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libweb.html - каталог 

національних бібліотек країн світу  

4. http://www.nbuv.gov.ua/portal/books.html - каталог 

електронних бібліотек України  

5. http://allbest.ru/union/ - перелік безкоштовних бібліотек 

повних текстів  

6. http://www.friends-

forum.com/forum/printthread.php?t=5838&pp= 30 - 

енциклопедії та словники  

7. http://www.lib.com.ua/ - електронна бібліотека  

8. http://www.slovari.org – каталог словників (у тому числі, 

юридичні)  

9. http://www.nbuv.gov.ua/db/ref.html - реферативна база даних 

НБУ ім. В. І. Вернадського (включаючи юридичні науки)  

10. http://www.nbuv.gov.ua/online-2010/ - передплачені науково-

інформаційні ресурси НБУ ім. В. І. Вернадського  

11. http://www.ebk.net.ua – повні тексти юридичних книг 

(бібліотека Князева).  
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7. Ухвалення рішення 

судом апеляційної 

інстанції.  

8. Порядок апеляційної 

перевірки ухвал слідчого 

судді.  

9. Структура касаційного 

розгляду.  

10. Передання 

кримінального 

провадження на розгляд 

вищого судового 

підрозділу Верховного 

Суду: підстави і порядок. 

11. Повноваження судів 

апеляційної та касаційної 

інстанції. 

12. Межі та обсяг 

апеляційного та 

касаційного розгляду.  

13. Моделі регламентації 

обсягу перевірки судового 

рішення вищою судовою 

інстанцією. 

14. Недопустимість 

погіршення становища 

особи в апеляційному та 

касаційному провадженні. 

15. Особливості 

доказування у стадіях 

апеляційного, касаційного 

провадження. 

16. Вказівки суду 

апеляційної та касаційної 

інстанції.  

17. Рішення апеляційної 

12. http://law.biz.ua/books/0023/0204.htm - юридична бібліотека 

(Україна)  

13. http://pravo.biz.ua/ - юридична бібліотека (Україна)  

14. http://chitalka.info/pravoznavstvo.html - безкоштовна 

студентська бібліотека юридичних ресурсів  

15. http://lawbook.by.ru/ - бібліотека юриста 

16. http://court.gov.ua/ - судова влада 
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та касаційної інстанції за 

наслідками розгляду 

кримінального 

провадження.  

18. Залишення судового 

рішення без змін.  

19. Зміна судового 

рішення.  

20. Скасування судового 

рішення.  

21. Ухвалення нового 

рішення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Підстави для 

зміни або скасування 

судових рішень в 

апеляційному та 

касаційному порядку 

1. Поняття, ознаки та 

значення підстав для 

зміни або скасування 

судових рішень у 

кримінальному 

провадженні. 

2. Моделі регламентації та 

класифікація підстав для 

зміни або скасування 

судових рішень в 

апеляційному та 

касаційному порядку. 

3. Вихідні положення 

кримінальної 

процесуальної 

кваліфікації.  

4. Система підстав для 

зміни або скасування 

судових рішень в 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Адрианов А., Мельцов П., Борисова И. Существенные 

нарушения уголовно-процессуального закона // Советская 

юстиция. 1969. № 20. С. 14-15. 

2. Александров А. С., Ковтун Н. Н. Основания к отмене 

(изменению) приговора в суде апелляционной инстанции // 

Государство и право. 2001. № 10. С. 55-62. 

3. Бобечко Н. Р. Підстави для зміни або скасування судових 

рішень в апеляційному та касаційному порядку у 

кримінальному провадженні: Монографія / Н. Р. Бобечко; за 

ред. академіка НАПрН України, проф. В. Т. Нора. К.: Алерта, 

2015. 234 с. 

4. Богословская Л.А. Односторонность и неполнота 

предварительного или судебного следствия как основание к 

отмене или изменению приговора: автореф. дисс. на 

соискание уч. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 

«Уголовный процесс и криминалистика; судебная 

экспертиза». Харьков, 1973. 19 с. 

5. Богословская Л. А. Основания к отмене или изменению 

приговоров. Учебное пособие. Харьков: Юрид. ин-т, 1981. 59 

с. 

6. Бородинов В. Уголовно-процессуальные правонарушения как 

основания отмены или изменения приговора // Российская 

юстиция. 2003. № 4. С. 31-32.  

7. Волощенко А. В. Несоответствие выводов суда фактическим 

8 годин 
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апеляційному та 

касаційному порядку у 

кримінальному 

провадженні.  

5. Неповнота судового 

розгляду.  

6. Невідповідність 

висновків суду першої 

інстанції фактичним 

обставинам 

кримінального 

провадження.  

7. Істотне порушення 

вимог кримінального 

процесуального закону.  

8. Істотні та неістотні 

порушення кримінального 

процесуального закону.  

9. Умовні та безумовні 

істотні порушення 

кримінального 

процесуального закону.  

10. Розмежування між 

процесуальними 

підставами для зміни або 

скасування судових 

рішень у кримінальному 

провадженні. 

11. Неправильне 

застосування закону 

України про кримінальну 

відповідальність. 

12. Невідповідність 

призначеного судом 

покарання ступеню 

тяжкості кримінального 
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правопорушення та особі 

обвинуваченого. 

13. Розмежування між 

кримінально-правовими 

підставами для зміни або 

скасування судових 

рішень у кримінальному 

провадженні.  

 

Тема 5. Підстави для 

зміни або скасування 

судових рішень в 

апеляційному та 

касаційному порядку 
1. Поняття, ознаки та 

значення підстав для 

зміни або скасування 

судових рішень у 

кримінальному 

провадженні. 

2. Моделі регламентації та 

класифікація підстав для 

зміни або скасування 

судових рішень в 

апеляційному та 

касаційному порядку. 

3. Вихідні положення 

кримінальної 

процесуальної 

кваліфікації.  

4. Система підстав для 

зміни або скасування 

судових рішень в 

апеляційному та 

касаційному порядку у 

кримінальному 
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провадженні.  

5. Неповнота судового 

розгляду.  

6. Невідповідність 

висновків суду першої 

інстанції фактичним 

обставинам 

кримінального 

провадження.  

7. Істотне порушення 
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10. Розмежування між 
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рішень у кримінальному 

провадженні. 

11. Неправильне 

застосування закону 

України про кримінальну 

відповідальність. 

12. Невідповідність 

призначеного судом 
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кримінально-правовими 

підставами для зміни або 

скасування судових 

рішень у кримінальному 

провадженні.  

 Тема 6. Ухвала та вирок 

апеляційної інстанції, 

ухвала та постанова 

касаційної інстанції 

1. Суть, значення та 

класифікація рішень суду 

апеляційної, касаційної 

інстанції.  

2. Структура та зміст 

рішень суду апеляційної 

та касаційної інстанції. 

3. Порядок складання та 

проголошення рішень 

суду апеляційної та 

касаційної інстанції. 

 

Тема 6. Ухвала та вирок 

апеляційної інстанції, 

ухвала та постанова 

касаційної інстанції 

1. Суть, значення та 

класифікація рішень суду 

апеляційної, касаційної 

інстанції.  

2. Структура та зміст 

рішень суду апеляційної 

та касаційної інстанції. 

3. Порядок складання та 

проголошення рішень 

суду апеляційної та 

касаційної інстанції. 
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