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Назва курсу Досудове розслідування і судовий розгляд кримінальних справ 

Адреса викладання 

курсу 

79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Юридичний факультет 

кафедра кримінального процесу і криміналістики 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

08 Право 

081 Право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладачі курсу 

Бобечко Назар Ростиславович (керівник курсу), 

доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри кримінального процесу і криміналістики 

Когутич Іван Іванович,  

доктор юридичних наук, професор, професор  

кафедри кримінального процесу і криміналістики 

Багрій Микола Васильович, 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент  

кафедри кримінального процесу і криміналістики 

Бойко Володимир Петрович, 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент  

кафедри кримінального процесу і криміналістики 

Войнарович Альона Богданівна, 

кандидат юридичних наук, доцент  

кафедри кримінального процесу і криміналістики 

Калужна Оксана Михайлівна, 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент  

кафедри кримінального процесу і криміналістики 

Павлишин Андрій Андрійович, 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент  

кафедри кримінального процесу і криміналістики 

Шевчук Марта Іванівна, 

кандидат юридичних наук, доцент  

кафедри кримінального процесу і криміналістики 

 

 

 

 

 

 

Контактна інформація 

викладачів 

nazar.bobechko@lnu.edu.ua, 

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

ivan.kohutych@lnu.edu.ua. 

https://law.lnu.edu.ua/employee/kohutych-ivan-ivanovych 

mykola.bahriy@lnu.edu.ua 

https://law.lnu.edu.ua/employee/bahrij-mykola-vasylovych 

Volodymyr.Boiko@lnu.edu.ua 

https://law.lnu.edu.ua/employee/bojko-volodymyr-petrovych 

alona.voynarovych@lnu.edu.ua 

https://law.lnu.edu.ua/employee/vojnarovych-alona-bohdanivna 

oksana.kaluzhna@lnu.edu.ua; kalushna1978@gmail.com 

https://law.lnu.edu.ua/employee/kaluzhna-oksana-myhajlivna 

andriy.pavlyshyn@lnu.edu.ua 

https://law.lnu.edu.ua/employee/pavlyshyn-andrij-andrijovych 

marta.shevchuk@lnu.edu.ua 

https://law.lnu.edu.ua/employee/shevchuk-marta-ivanivna 

 

 

Консультації по курсу 

відбуваються 

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

Консультації в день проведення лекційних (практичних) занять 

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. 

mailto:nazar.bobechko@lnu
https://law/
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Сторінка курсу https://law.lnu.edu.ua/course/dosudove-rozsliduvannia-i-sudovyy-

rozghliad-kryminalnykh-sprav 

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 незарахуванння викладачем, незалежно від обсягу 

плагіату чи обману. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

 

 

 

 

Інформація про курс 

Дисципліна «Досудове розслідування і судовий розгляд 

кримінальних справ» розроблена так, аби студенти здобули 

спроможності, потрібні для практичної реалізації норм, що 

регламентують досудове розслідування і судовий розгляд 

кримінальних проваджень, з урахуванням криміналістичних 

рекомендацій. З огляду на це, у курсі розглядаються як 

концептуальні основи досудового розслідування та судового 

розгляду кримінальних проваджень, так і прийоми, засоби, що 

забезпечують безпосереднє застосування набутих 

компетентностей.  

 

 

 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Досудове розслідування і судовий розгляд 

кримінальних справ» покликана виробити у студентів уміння 

вирішувати сучасні проблеми досудового розслідування та 

судового розгляду кримінальних проваджень, виявляти недоліки 

правового регулювання, аналізувати правозастосовну практику, 

формулювати власні правові позиції з означеного напряму; 

сформувати практичні навики під час проведення процесуальних 

дій, прийняття та оформлення процесуальних рішень. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета та завдання 

курсу 

Метою вивчення дисципліни «Досудове розслідування і судовий 

розгляд кримінальних справ» є формування компетентностей, 

необхідних для реалізації кримінальних процесуальних норм і 

тактичних прийомів у практичних ситуаціях під час досудового 

розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень. 

До завдань опанування цієї дисципліни належать:  

- поглиблене вивчення актуальних проблем правового 

регулювання досудового розслідування та судового 

розгляду кримінальних проваджень; 

- окреслення шляхів вирішення проблемних ситуацій 

досудового розслідування та судового розгляду 

кримінальних проваджень;  

- вироблення умінь реалізації норм кримінальних 

процесуальних інститутів досудового розслідування та 

судового розгляду з використанням оптимальних тактичних 

прийомів; 

- порівняльно-правовий аналіз кримінального 

процесуального законодавства України та європейських 

держав в частині регламентації досудового розслідування та 

судового розгляду кримінальних справ;  

- формування правової позиції з урахуванням здійснюваної 

суб’єктом кримінальної процесуальної функції під час 

досудового розслідування та судового розгляду 

кримінального провадження; 

- набуття навичок складання процесуальних документів 

досудового розслідування та судового розгляду 

кримінального провадження. 

Дисципліна «Досудове розслідування і судовий розгляд 

кримінальних справ» спрямована на формування таких 

компетентностей: 

‒ СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення 

про проведення процесуальних дій, застосування заходів 

процесуального примусу, давати розгорнуту юридичну 

аргументацію правової позиції під час досудового 

розслідування та судового розгляду кримінального 

провадження;  

‒ СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних 

засад (принципів) та процедур кримінального судочинства в 

Україні;  

‒ СК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові 

інструменти альтернативного позасудового розгляду та 

вирішення правових спорів, зокрема укладати угоди про 

примирення і про визнання винуватості;  

‒ 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;  

‒ СК15. Здатність самостійно готувати проекти 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 

Основна література: 

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

отримання інформації: вітчизняний та зарубіжний досвід: 

монографія. Харків: Право, 2017. 376 с. 

2. Іваницький С.О. Зразки кримінальних процесуальних 

документів слідчого, прокурора, адвоката та судді (досудове 

провадження): навчально-практичний посібник. К.: Алерта, 

2019. 208 с. 

3. Когутич І.І., Нор В.Т. Використання криміналістичних 

знань у судовому розгляді кримінальних справ: монографія. 

К.: Алерта, 2011. 428 с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-

логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки 

процесуальних документів:  науково-практичний посібник / 

[авт. кол.: Андрєєв Р.Г., Блажівський Є. М., Гошовський М. 

І. та ін.]. – К.: Алерта, 2012. 736 с. 

5. Фаринник В.І. Застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження: теорія та практика: 

монографія. К.: Алерта, 2016. 552 с. 

6. Чернявський С.С. Зразки процесуальних документів та 

бланків у кримінальному провадженні (з коментарями та 

поясненнями). К.: Алерта, 2020. 305 с. 

Додаткова література: 

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

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

2. Воробчак А.Р. Допит експерта в кримінальному 

провадженні: мета, умови та предмет. Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія 

«Юриспруденція». 2018. № 36. Т. 2. С. 148-152.  

3. Капліна О.В. Проблеми вдосконалення нормативного 

регулювання проведення слідчих (розшукових) дій. Вісник 

кримінального судочинства. 2015. № 1. С. 40-48. 

4. Клочуряк С.С. Межі процесуального примусу при 

проведенні освідування у кримінальному провадженні. 

Форум права. 2012. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/FP_index.htm_2012_4_76.pdf 

5. Козій В. Окремі аспекти допиту потерпілого під час 

судового розгляду кримінального провадження. Науковий 

часопис Національної академії прокуратури України. 2017. 

№ 3. С. 73-81. 

6. Коровайко О. І. Міжнародні стандарти кримінального 

судочинства в судовому провадженні України: монографія. 

Х.: Панов, 2016. 492 с. 

7. Костюченко О.Ю. Особливості проведення прямого та 

перехресного допиту свідків і потерпілих. Вісник 

кримінального судочинства. 2015. № 1. С. 66-73.  

8. Кучер О.В. Про деякі проблеми визначення обсягу та 

порядку дослідження доказів відповідно до вимог ст. 349 

КПК України. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 

3. С. 158-163. 

9. Левендаренко О. О., Іващенко Д. В. Негласні слідчі дії в 

контексті захисту конституційних прав і свобод учасників 

кримінального провадження. Форум права. 2012. № 4. С. 

567–571. URL: http://arhive. nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2012-

http://scholar.google.com/scholar?cluster=2184650914412702401&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=2184650914412702401&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=2184650914412702401&hl=en&oi=scholarr
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10. Стратонов В.М., Стратонова О.В. Окремі проблеми слідчих 

(розшукових) дій. Науковий вісник Львівської комерційної 

академії. Серія: «Юридична». 2015. № 1. С. 174–186. 

11. Тимошук В.Є. Порядок проведення огляду на місці у 

кримінальному провадженні. Recht Der Osteuropäischen 

Staaten. 2020. № 2. С. 72-76.  

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

edition. Wolters Kluwer, 2013. 1424 p. 

13. 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 Генеральної 

прокуратури України.  

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.  

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

Тривалість курсу 2-й семестр (денна форма), 2-й і 3-й семестр (заочна форма) 

 

Обсяг курсу 

105 годин, з них 16 годин лекцій, 16 годин практичних занять та  

73 години самостійної роботи (денна форма) 

105 годин, з них 6 годин лекцій, 6 годин практичних занять та  93 

години самостійної роботи (заочна форма) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очікувані результати 

навчання 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 

- обґрунтовано формулювати свою правову позицію, 

вирішуючи складні ситуації, що виникли під час досудового 

розслідування і судового розгляду кримінального 

провадження; 

- опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі 

аргументи, реалізуючи відповідний напрям кримінальної 

процесуальної діяльності в судовому засіданні; 

- використовувати сучасні знання і методики у процесі 

правотворення та правозастосування таких інститутів 

кримінальної  юстиції  як органи досудового розслідування, 

прокуратура, суд, адвокатура; 

- проводити порівняльно- правовий аналіз окремих інститутів 

права, зокрема слідчих (розшукових) дій, з’ясування 

обставин кримінального провадження і перевірки їх 

доказами (судове слідство)   різних правових систем, 

враховуючи взаємозв’язок правової системи України з 

правовими системами Ради Європи та Європейського 

Союзу; 

- аналізувати та оцінювати слідчу і судову практику 

застосування окремих правових інститутів, зокрема слідчих 

(розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального 

провадження, а також методик розслідування кримінальних 

правопорушень; 

- обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях 

правозастосування – під час встановлення фактичних 

обставин кримінального провадження, здійснення правової 

кваліфікації, а також ухвалення та оформлення 

процесуального рішення; 

- мати практичні навики розв’язання проблем, пов’язаних з 

реалізацією основних (первинних) та додаткових (похідних)  

процесуальних функцій таких суб’єктів правозастосування 

як дізнавач, слідчий, прокурор, слідчий суддя та суд; 

- інтегрувати необхідні знання з кримінального 

процесуального права, криміналістики та розв’язувати 

складні задачі правозастосування у різних сферах 

професійної діяльності, зокрема надаючи правову допомогу 

у кримінальному провадженні, здійснюючи розслідування, 

процесуальне керівництво та судовий контроль під час 

досудового провадження. 

Ключові слова Кримінальне провадження, досудове розслідування, судовий 

розгляд 

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 

Змістовний блок І. Досудове розслідування 

Лекція 1 Сучасні проблеми початку досудового розслідування та форм його 

здійснення Практичне заняття 1 

Лекція 2 Актуальні проблеми застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження Практичне заняття 2 

Лекція 3 Процесуальні проблеми і тактичні особливості проведення й 

оформлення слідчих (розшукових) дій та використання їх Практичне заняття 3 



результатів у доказуванні 

Лекція 4 Процесуальні проблеми організації, проведення та оформлення 

негласних слідчих (розшукових) дій і використання їх результатів 

у кримінальному провадженні 
Практичне заняття 4 

Змістовний блок ІІ. Судовий розгляд 

Лекція 5,6 Процесуальні, організаційні і тактичні проблеми проведення дій, 

спрямованих на перевірку та збирання доказів під час судового 

розгляду  
Практичне заняття 5,6 

Лекція 7 Актуальні питання диференціації процесуальної форми судового 

провадження в суді першої інстанції Практичне заняття 7 

Лекція 8 Зміст, порядок ухвалення і проголошення рішень суду першої 

інстанції у кримінальному провадженні Практичне заняття 8 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру 

комбінований  

Пререквізити Для вивчення дисципліни студенти потребують базових знань з 

кримінального процесу та криміналістики 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання  

Методи оцінювання: усне опитування, експрес-опитування, 

розв’язання практичних завдань/задач, підготовка і захист 

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

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. 

 

 

 

 

 

1. Заява і повідомлення про вчинене чи підготовлюване 

кримінальне правопорушення: структура та зміст. 

2. Скарга на бездіяльність органу досудового розслідування: 

структура та зміст. 

3. Клопотання про розгляд обвинувального акта у спрощеному 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік питань до 

іспиту 

провадженні: структура та зміст. 

4. Правові позиції Касаційного кримінального суду при 

Верховному Суді щодо застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження. 

5. Повістка про виклик: структура та зміст.  

6. Клопотання та ухвала про здійснення приводу: структура і 

зміст.  

7. Клопотання та ухвала про накладення грошового стягнення: 

структура і зміст. 

8. Клопотання та ухвала про тимчасове обмеження в 

користуванні спеціальним правом: структура і зміст.  

9. Клопотання та ухвала про відсторонення від посади:  

структура і зміст. 

10. Клопотання та ухвала про скасування відсторонення від 

посади: структура і зміст. 

11. Клопотання про тимчасове відсторонення судді від 

здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до 

кримінальної відповідальності: структура і зміст. 

12. Клопотання та ухвала про тимчасовий доступ до речей і 

документів: структура і зміст.  

13. Клопотання та ухвала про арешт майна: структура і зміст. 

14. Клопотання та ухвала про скасування арешту майна: 

структура і зміст. 

15. Клопотання про повернення застави: структура і зміст. 

16. Заява про взяття підозрюваного на поруки: структура і зміст. 

17. Клопотання про негайне звільнення підозрюваного з-під 

варти: структура і зміст. 

18. Правові позиції Касаційного кримінального суду при 

Верховному Суді щодо проведення слідчих (розшукових) 

дій та використання їх результатів у доказуванні. 

19. Клопотання про проведення допиту свідка під час 

досудового розслідування в судовому засіданні. 

20. Клопотання про проведення впізнання у режимі 

відеоконференції під час досудового розслідування. 

21. Протокол допиту: структура та зміст. 

22. Тактичні особливості  пред’явлення  для впізнання особи, 

трупа, речей тощо. 

23. Протокол проведення пред’явлення для впізнання: 

структура та зміст. 

24. Клопотання про проведення обшуку в житлі чи іншому 

володінні особи. 

25. Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння 

особи: структура та зміст. 

26. Ситуативні тактичні прийоми обшуку. 

27. Протокол обшуку: структура та зміст. 

28. Тактичні аспекти проведення різновидів слідчого огляду.  

29. Протокол огляду місця події: структура та зміст.  

30. Постанова про ексгумацію трупа: структура та зміст. 

31. Протокол проведення слідчого експерименту: структура та 

зміст. 

32. Тактичні прийоми проведення слідчого експерименту.   

33. Постанова про проведення освідування: структура та зміст. 

34. Тактичні рекомендації  проведення освідування. 

35. Протокол освідування: структура та зміст. 



36. Клопотання та ухвала про  відбирання біологічних зразків 

для експертизи: структура та зміст. 

37. Тактика одержання зразків для експертного дослідження: 

структура та зміст.  

38. Постанова про призначення судово-медичної експертизи: 

структура та зміст. 

39. Клопотання про призначення комплексної психолого-

психіатричної експертизи неповнолітнього підозрюваного: 

структура та зміст. 

40. Правові позиції Касаційного кримінального суду при 

Верховному Суді щодо проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та використання їх результатів у 

кримінальному провадженні. 

41. Клопотання про дозвіл на зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж: структура та зміст. 

42. Ухвала про дозвіл на зняття інформації з електронних 

інформаційних систем: структура та зміст. 

43. Протокол огляду, маркування та вручення коштів: структура 

і зміст. 

44. Постанова про проведення імітування обстановки злочину: 

структура і зміст. 

45. Протокол огляду та виїмки кореспонденції: структура та 

зміст. 

46. Методики розслідування злочинів: поняття, види, типова 

структура і практичне значення. 

47. Клопотання та ухвала про доручення органу досудового 

розслідування на проведення процесуальних дій: структура 

та зміст. 

48. Клопотання про визнання доказу недопустимим: структура 

та зміст. 

49. Тактичні прийоми судового допиту. 

50. Клопотання про залучення експерта для проведення 

експертизи за ухвалою суду: структура та зміст. 

51. Тактичні аспекти судового пред’явлення для впізнання та 

огляду на місці. 

52. Правові позиції Касаційного кримінального суду при 

Верховному Суді щодо провадження в суді присяжних. 

53. Клопотання про здійснення кримінального провадження 

судом присяжних: структура та зміст. 

54. Правові позиції Касаційного кримінального суду при 

Верховному Суді щодо кримінального провадження на 

підставі угод. 

55. Угода про визнання винуватості. 

56. Угода про примирення. 

57. Клопотання про скасування вироку на підставі угоди про 

примирення: структура та зміст. 

58. Обвинувальний вирок: структура та зміст. 

59. Виправдувальний вирок: структура та зміст. 

60. Ухвала про закриття кримінального провадження та 

звільнення особи від кримінальної відповідальності: 

структура та зміст. 

61. Ухвала про застосування примусових заходів медичного 

характеру: структура та зміст. 

62. Ухвала про застосування примусових заходів виховного 



характеру: структура та зміст. 

Опитування Анкету з метою оцінювання якості викладання курсу буде надано 

після завершення його вивчення 

 

 


