


 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів: 

денна форма – 3 

 

Галузь знань:  

26 "Цивільна безпека" 

 Спеціальність: 

 262 "Правоохоронна 

діяльність" 

Загальна кількість  

годин  - 90 год 

Освітній ступінь: магістр 

 

Рік підготовки: 

1-й 

Семестр 

1-й; 2-й;  

Лекції 

8 год. 

Семінарські 

4 год. 

Самостійна робота 

78 год. 

Індивідуальні завдання: 

 

Вид контролю: залік 

 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – формування та поглиблення знань про проблеми застосування 

кримінального процесуального законодавства у слідчій та судовій практиці, а 

також основних умінь щодо вирішення цих проблем. 

Завдання – отримання знань щодо актуальних проблем досудового 

розслідування та судового провадження. 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП):                                              

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК4. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Спеціальні компетентності: 

СК1.Здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано 

застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної 

діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в 

професійній діяльності.  

СК2. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку 

особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових 

обов’язків.  

СК4.Спроможність організовувати і керувати діяльністю підрозділів, 

створених для виконання завдань у сфері правоохоронної діяльності. 

 СК5.Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації 

в конкретних сферах юридичної діяльності. 

 СК.7. Здатність ефективно здійснювати правове виховання молодших 

колег у процесі набуття і вдосконалення ними професійних навичок. 

 СК8. Здатність визначено і наполегливо ставити професійні завдання 

та організовувати підлеглих для їх виконання, брати на себе відповідальність 

за результати виконання цих завдань.  

СК10. Здатність аналізувати, оцінювати й застосовувати сучасні 

інформаційні технології під час рішення професійних завдань.  

СК11. Здатність взаємодіяти з представниками інших органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань 

правоохоронної діяльності.  

СК15. Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та 

припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів, 

спрямованих на усунення загроз приватним та публічним інтересам людини 

й держави. 

СК17. Здатність розробляти планові, керівні та процесуальні 

(процедурні) документи, вміти реалізовувати плани (проекти, заходи) в 



межах своєї професійної діяльності, систематизувати та обробляти 

інформацію, вживати заходів щодо усунення виявлених недоліків. 

Результати навчання: 

ПРН1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та 

аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних виступів, 

дискусій, проведення занять.  

ПРН4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові 

рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних 

та етичних аспектів. 

ПРН5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, 

визначати шляхи їх усунення.  

ПРН7. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі 

управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а 

також розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити 

усні та письмові звіти та доповіді. 

 ПРН8. Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та 

інтересі в особистості, суспільства, держави з використанням ефективних 

методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах 

виконання своїх посадових обов’язків. 

ПРН11. Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-

правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми 

матеріального й процесуального права в професійній діяльності.  

ПРН12. Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в 

конкретних сферах юридичної діяльності.  

ПРН13. Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, 

базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об’єктивно 

оцінювати інформацію. 

ПРН15. Модифікувати основні методи та засоби забезпечення охорони 

прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки 

та порядку.  

РН16. Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу, 

імітаційного моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу 

варіантів і прийняття рішень при виконанні професійних завдань.  

ПРН17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, 

особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, 

спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи 

обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної 

роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та 

оперативно-технічні засоби, здійснення оперативнорозшукової діяльності).  

ПРН18. Мати навички вирішення завдань у складі міжвідомчих органів 

з проблем забезпечення безпеки та підтримання правопорядку.  

ПРН19. Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та 

викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з 

метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень. 

ПРН20. Орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань та 

ускладнення оперативної обстановки, знаходити шляхи розв’язання 



нетипових ситуацій, що виникають під час попередження, виявлення та 

припинення правопорушень, а також спілкуванні з громадянами і 

правопорушниками. 

 ПРН21. Здійснювати заходи з виявлення, запобігання, припинення та 

розслідування кримінальних правопорушень, проводити дії та заходи 

спрямовані на збір доказів та фіксацію фактичних даних про протиправну 

діяльність.  

Міждисциплінарні зв’язки: «Проблеми досудового розслідування»; 

«Особливості проведення негласних слідчих розшукових дій»; «Застосування 

практики ЕСПЛ у кримінальному процесуальному законодавстві України». 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Актуальні питання реалізації загальних засад кримінального 

провадження. 

 Поняття «засади кримінального провадження». Класифікація засад 

кримінального судочинства. Нормативне регулювання реалізації засад 

кримінального провадження. Особливості реалізації окремих засад 

кримінального провадження. 

 

Тема 2. Проблемні питання доказів і доказування у кримінальному 

провадженні. 

 Сутність кримінального процесуального доказування. Проблеми 

визначення мети кримінального процесуального доказування. Особливості 

процесуальних засобів доказування. Правила оцінки доказів. Проблема 

визначення поняття «докази» та «джерела доказів». Особливості збирання, 

перевірки та оцінки окремих видів доказів. Предмет і межі доказування. 

 

Тема 3. Процесуальні аспекти застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження. 

 Сутність та призначення заходів забезпечення кримінального 

провадження. Питання обґрунтування підстав застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження. Взаємодія слідчого, прокурора, 

слідчого судді та інших учасників провадження на етапі реалізації рішення 

про застосування  заходів забезпечення кримінального провадження. 

Особливості застосування окремих видів заходів забезпечення кримінального 

провадження. 

 

Тема 4. Актуальні питання здійснення досудового розслідування. 

Визначення мети та завдань досудового розслідування. Проблемні 

питання початку досудового розслідування. Форми досудового 

розслідування. Суб’єкти, що здійснюють досудове розслідування, та їх 

повноваження. Діяльність слідчого судді під час досудового розслідування. 

Особливості окремих етапів досудового розслідування (повідомлення особи 

про підозру, прийняття рішення про зупинення та поновлення досудового 

розслідування). 



 

Тема 5. Особливості правової регламентації проведення слідчих 

(розшукових) дій. 

 Поняття та мета слідчих розшукових дій, їх класифікація. Загальні 

вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. Особливості проведення 

окремих слідчих (розшукових) дій та їх оформлення. 

 

Тема 6. Проблемні питання закінчення досудового розслідування. 

 Форми закінчення досудового розслідування. Відкриття матеріалів 

кримінального провадження. Особливості закінчення досудового 

розслідування складанням клопотань: про застосування примусових заходів 

медичного характеру, примусових заходів виховного характеру, звільнення 

особи від кримінальної відповідальності. Закриття кримінального 

провадження. Закінчення досудового розслідування складанням 

обвинувального акту.  

 

Тема 7. Деякі аспекти судового провадження у першій інстанції. 

 Види порядків проваджень в суді першої інстанції. Основні етапи 

судового розгляду кримінального провадження. Завдання учасників 

кримінального провадження під час судового розгляду. Порядок надання та 

отримання доказів, їх перевірка та оцінка під час судового провадження. 

Порядок та умови спрощеного порядку судового розгляду. Порядок та умови 

скороченого порядку судового розгляду. Порядок та умови порядку 

провадження на підставі угод. 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тем заочна 

 

усього л с п сам.р 

1 1 2 3 4 5 

Тема 1. Актуальні 

питання реалізації 

загальних засад 

кримінального 

провадження 

14 2 2  10 

Тема 2. Проблемні 

питання доказів і 

доказування у 

кримінальному 

провадженні 

14 2 2  10 

Тема 3. Процесуальні 

аспекти застосування 

заходів забезпечення 

кримінального 

провадження 

12 2   10 

Тема 4. Актуальні 

питання здійснення 

досудового 

розслідування 

14 2   12 

Тема 5. Особливості 

правової регламентації 

проведення слідчих 

(розшукових) дій 

12    12 

Тема 6. Проблемні 

питання закінчення 

досудового 

розслідування 

12    12 

Тема 7. Деякі аспекти 

судового провадження у 

суді першої інстанції 

12    12 

Усього годин на 

навчальну дисципліну 

90 8 4  78 

 

 



5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Актуальні питання реалізації загальних засад 

кримінального провадження 

2 

2. Тема 2. Проблемні питання доказів і доказування у 

кримінальному провадженні 

 

2 

 Разом  4 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Актуальні питання реалізації загальних засад 

кримінального провадження 

10 

2. Тема 2. Проблемні питання доказів і доказування у 

кримінальному провадженні 

10 

3. Тема 3. Процесуальні аспекти застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження 

10 

4. Тема 4. Актуальні питання здійснення досудового 

розслідування 

12 

5. Тема 5. Особливості правової регламентації 

проведення слідчих (розшукових) дій 

12 

6. Тема 6. Проблемні питання закінчення досудового 

розслідування 

12 

7. Тема 7. Деякі аспекти судового провадження у першій 

інстанції 

12 

 Разом 78 

 

7. Індивідуальні завдання 

 

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання передбачено 

виконання домашньої контрольної роботи за визначеною тематикою. 

Крім того, з метою поглиблення знань із дисципліни, прищеплення 

навичок самостійної роботи з літературою пропонується виконання 

індивідуальних творчих завдань у вигляді написання наукових рефератів за 

визначеною тематикою. Реферати виконуються на основі самостійного 

вивчення рекомендованої літератури і законодавства, перелік яких не 

обмежує ініціативи здобувача вищої освіти і його можливостей у 

використанні більш широкого кола наукових досліджень. До літератури 

відносяться: першоджерела; підручники і навчальні посібники; наукові 

дослідження (монографії, наукові статті та ін.) З проблем, досліджених у 

наукових рефератах, здобувачі вищої освіти можуть підготувати і надати 

доповіді під час проведення семінарських занять або засідань наукового 

гуртка. 



 

8. Методи навчання 

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної 

діяльності курсантів та особливостями навчального процесу у вищій школі. 

Під час проведення навчальних занять можуть застосовуватися такі методи: 

- словесні методи навчання; 

- наочні методи навчання; 

- практичні методи навчання; 

- проблемно-пошукові методи навчання; 

- активні методи навчання. 

 

9. Оцінювання результатів освітньої діяльності  

 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної 

навчальної дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС. Остаточною оцінкою з навчальної дисципліни за семестр 

є підсумкова семестрова оцінка, що складається з балів поточного й 

семестрового контролю і дорівнює максимально 100 балам. Оцінювання 

знань ЗВО здійснюється за уніфікованою системою, яка поширюється на всі 

навчальні дисципліни незалежно від обсягу та тривалості викладання. 

З навчальних дисциплін, що вивчаються продовж двох і більше 

семестрів, підсумком є середньозважена оцінка, з урахуванням результатів за 

попередні семестри. 

Види робіт, які складають суму підсумкових балів здобувача вищої 

освіти: 

- робота на семінарських, практичних заняттях (аудиторна робота) –      

50 балів (на початку кожного семестру науково-педагогічний працівник в 

залежності від тематичного плану – кількості семінарських та практичних 

занять, передбачених тематичним планом - визначає максимальну кількість 

навчальних занять, на яких здобувач вищої освіти може отримати не більше  

50-ти балів). Кількість балів за одне навчальне заняття, в залежності від 

активності та прояву знань і вмінь здобувача вищої освіти, становить: «3», 

«4» або «5». В кінці семестру (заліково-екзаменаційної сесії) науково-

педагогічний працівник розраховує суму підсумкового балу за роботу 

здобувача вищої освіти на семінарських та практичних заняттях за 

формулою: 
 

∑П= 
∑КБ 

×50, 
(∑кз×5)×0,66 

 

де: 

∑ П – підсумковий бал за роботу на семінарських та практичних заняттях; 

∑КБ – сума накопичених балів  («3», «4», «5») під час семінарських та 

практичних занять; 

∑кз – кількість семінарських та практичних занять, передбачених 

тематичним планом за семестр; 



 «5» - максимальна кількість балів за одне навчальне заняття; 

«0,66» - балансуючий коефіцієнт; 

«50» - максимальна кількість балів, яку може накопичити здобувач вищої 

освіти на семінарських та практичних заняттях; 

- самостійна робота – 30 балів (у разі, якщо у семестрі робочою 

програмою навчальної дисципліни передбачено більше 1-єї самостійної 

роботи, тоді 30 балів ділиться на їх кількість, це і буде максимальна кількість 

балів за одну самостійну роботу); 

- залік/екзамен – 40 балів; 

- наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 балів. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності ЗВО має право 

перескладати усі форми поточного контролю (семінарські, практичні заняття, 

самостійну роботу тощо) відповідно до графіку, встановленого науково-

педагогічним працівником, але не пізніше останнього навчального заняття 

перед підсумковим контролем. 

ЗВО, який в результаті складання підсумкового контролю сумарно 

накопичив менше 60-ти балів, допускається до повторного перескладання 

підсумкового контролю після закінчення заліково-екзаменаційної сесії.  

Якщо ЗВО не з’явився на підсумковий контроль до екзаменаційної 

відомості вноситься сумарна кількість накопичених балів отриманих ним в 

результаті навчання.    

10.  Критерії оцінювання знань 

Оцінка “відмінно”/ А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  має 

глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, 

співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; оволодів навиками 

аналізу, моделювання та адекватного оцінювання ситуації; обізнаний з 

науковими працями вітчизняних та зарубіжних фахівців в даній галузі; 

матеріал викладає логічно, послідовно, переконливо і аргументовано. 

Оцінка “добре”/ В, С – виставляється, якщо здобувач вищої освіти    

показав достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не зовсім повні  

визначення термінів; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні 

неточності в розкритті окремих теоретичних положень. 

Оцінка “задовільно”/  D, Е – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти  в цілому засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної дисципліни, 

але декламує із деякими упущеннями при визначенні основних явищ та 

процесів; намагається висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча 

і не зовсім аргументовано; вміє аналізувати набуті теоретичні знання і 

співвідносити їх з конкретними ситуаціями; викладає матеріал непослідовно, 

неточно, з наявними помилками.   

Оцінка “незадовільно”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти  виявив слабкі (відсутні) знання теоретичного матеріалу навчальної 

дисципліни; не зміг дати визначення основних категорій та явищ; відсутні 

знання основних норм і визначень; матеріал викладається непослідовно, 

нелогічно, фрагментарно та з допущенням помилок. 

Оцінка “зараховано” / А, В, С, D, E – виставляється, якщо здобувач 

вищої освіти  виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної 



дисципліни; вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити 

загальні знання з конкретними ситуаціями, дає правильні, хоча і не завжди 

повні відповіді на поставлені запитання;  допускає неточності у розкритті 

окремих теоретичних положень, норм та визначень. 

Оцінка “не зараховано”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти  виявив слабкі знання або повну неготовність щодо вивчення ним 

матеріалу навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних термінів 

та визначень; викладає матеріал непослідовно, нелогічно, фрагментарно, 

неточно, стисло; відсутня переконливість у викладенні матеріалу. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
За внутрішньою 

шкалою закладу вищої 

освіти в балах 

За шкалою ECTS /За національною шкалою  

 Вноситься до відомості 

 Екзамен залік 

90 – 100 А/Відмінно  

А,В,С,D,Е/Зараховано 

 

82-89 В/Добре  

74-81 С/Добре 

64-73 D/Задовільно 

60-63 Е/Задовільно 

35-59 

FX/Незадовільно 

  

FX/Не зараховано 

 

з можливістю повторного складання 

0-34 

F/Незадовільно 

 

F/Не зараховано 

 

з обов’язковим повторним курсом 

 

11. Питання для підсумкового контролю 

Перелік питань для підготовки до заліку 

 

1. Поняття «засади кримінального провадження».  

2. Класифікація засад кримінального судочинства.  

3. Нормативне регулювання реалізації засад кримінального провадження. 

4. Особливості реалізації засади особистої недоторканості. 

5. Особливості реалізації засади публічності. 

6. Особливості реалізації засади диспозитивності. 

7. Особливості реалізації засади змагальності. 

8. Особливості реалізації презумпції недоторканості. 

9. Особливості реалізації засади верховенства права. 

10. Особливості реалізації засади законності. 

11. Особливості реалізації засади права на захист. 

12.  Особливості реалізації засади розумності строків. 

13. Сутність кримінального процесуального доказування.  



14.  Мета кримінального процесуального доказування.  

15.  Особливості процесуальних засобів доказування.  

16. Правила оцінки доказів. 

17.  Проблема визначення поняття «докази» та «джерела доказів».  

18.  Поняття та сутність збирання, перевірки та оцінки окремих видів 

доказів.  

19. Предмет і межі доказування. 

20. Суб’єкти доказування. 

21. Прийняття процесуальних рішень. 

22. Сутність та призначення заходів забезпечення кримінального 

провадження.  

23. Питання обґрунтування підстав застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження. 

24.  Взаємодія слідчого, прокурора, слідчого судді та інших учасників 

провадження на етапі реалізації рішення про застосування  заходів 

забезпечення кримінального провадження.  

25. Особливості застосування ізоляційних запобіжних заходів. 

26. Особливості застосування неізоляційних запобіжних заходів. 

27. Мета та завдання досудового розслідування.  

28. Проблемні питання початку досудового розслідування.  

29. Форми досудового розслідування.  

30. Повноваження слідчого. 

31. Повноваження керівника органу досудового розслідування. 

32.  Діяльність слідчого судді під час досудового розслідування. 

33. Особливості окремих етапів досудового розслідування (повідомлення 

особи про підозру, прийняття рішення про зупинення та поновлення 

досудового розслідування). 

34. Поняття та мета слідчих розшукових дій, їх класифікація.  

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

36. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій та їх 

оформлення. 

37. Форми закінчення досудового розслідування. 

38.  Відкриття матеріалів кримінального провадження.  

39. Особливості закінчення досудового розслідування складанням 

клопотання про застосування примусових заходів медичного 

характеру. 

40.  Особливості закінчення досудового розслідування складанням 

клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру. 

41. Особливості закінчення досудового розслідування складанням 

клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

42. Підстави та порядок закриття кримінального провадження.  

43. Закінчення досудового розслідування складанням обвинувального 

акту.  

44. Види порядків проваджень в суді першої інстанції.  

45. Основні етапи судового розгляду кримінального провадження. 



46. Завдання учасників кримінального провадження під час судового 

розгляду. 

47.  Порядок надання та отримання доказів, їх перевірка та оцінка під час 

судового провадження.  

48. Порядок та умови спрощеного порядку судового розгляду. 

49.  Порядок та умови скороченого порядку судового розгляду.  

50. Порядок та умови порядку провадження на підставі угод. 
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http://reyestr.court.gov.ua/Review/91572019?fbclid=IwAR0sZePn72JFW8lrdGoD1HJHfFBQN6iiBeJQsPhAd4IYMKT7jMmtDoL9c6o
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.reyestr.court.gov.ua%2FReview%2F91555178%3Ffbclid%3DIwAR1vqD7vqaeT2g_hCNjzy8cXHqCGSIdi_IRiwBSEI0kgqxKW-gNRvKKryQw&h=AT3OxqY1pjdmKxL0rqnD9Z0ExQyBWV27GGWKVPp9hczE3hmraHA6cN7yiTuBXP1KbjioRQKnfIRLjYp1Ey6mNpWQcgKaxfmvazNH7WSDNkKCMIeoi-NHM0ECkd60HoSavWM&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT2WJkRk2H2QQ8LAfs3Zqp1L3CzbJ9T8d5Xk-xF5vRjC81XTuSwm4JAVq9Nqv1qwxQFRDCkZZ-BpUgsYE16iCqiP2NyxHeCuTz1ppy_usO3489kjvjimgzKwVRg4VeLoIHbI-HylriohzUFxE3x5t6IbrIKTWgvQRpI7zVxeUdw2lANg0XfqVuaVdP5jALtMXG0OkpeOSIn4c2lTCKa7nxv1LGlYd95Yo7DaFmbS4IVLKYM-iIM_sIRH
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.reyestr.court.gov.ua%2FReview%2F91702632%3Ffbclid%3DIwAR13X9sVJyBx5EP-SPKOqKTe9k2vRFSytssks9srjS3VOMIFxAl7c7t9eek&h=AT0Y7fobNLG-zARI6Uce8DRu0K3mWfKhj2OwIqXtYmZR6DmKoeykLCVm8DPx946JhCgE--P6U7rN1tET5E5S_dshzqXmPsW6g0XdXwaFVHKYD95p4K-6B24dGN4hVHjeYf8&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1DbyVqVc52eBZLRbjnoyj7coA5zmljFJ2Ky12nzN1vqb7zxbkfW4kl6gjuUhcfFty8qraKygO5c8CWvNBaZO9216HBcKtJFWNflZoOz12E23QgVNFtlmHFrYNc53DOYwHDtYVfTt4lrUg1uFEPtX2SvVY7HWv4W-O6s1XrYxjfLn54NTL8-gmyBNCxu2k
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.reyestr.court.gov.ua%2FReview%2F91572019%3Ffbclid%3DIwAR1aOl0J-9W_RJ0hvCX2pNZMetrMC2FKVQEOZqQf5BYcPZ0iWt5e0CH3Iz4&h=AT2bfgtH2Au7-ICNGrlathBDufJJjsVYl0rBHlKCVhpzjD8EAqq804Nh-PWp3E4lTYf9EAwJQ7ypawAaQVEO3Elfq5FyGWtJpvL81HvbiQBxzuwYbsnyT6tC0NjXVsPoVl8&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0FVDS_SAUzVXmauN6XyAU9bJashaiFUbb5sk6ANPckjFuiyCtE31yWCFJPju9jcBmEFWx4cxrDqzb31S4voYP6f2JYJ_Mx2l3p3NDB3j-d_lKvLEh7Vk5M01HTFoSIXlh8-NNKulF7ACL3kO41TsvqL-w1079tXkTR-Vxvs1v3n5ciDNus2T7XSphlXn0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.reyestr.court.gov.ua%2FReview%2F91460914%3Ffbclid%3DIwAR06U2AUHy3NiYBtxR_rzLorc02wBh_sMh8TVUgInis25gOz_9Dt1ChXQfA&h=AT03tTNqjON-dK8TIDKjCmXhFg0stwBV1pDyNSsjw0HL8vIaOELBDT8exqljJZ5Uz9e1ZLzwQKPZkwB564g66z34vtPDrYBYRCMN6TFOmnMoqCcHMvy7ZRd1hoAwvWGpEN4&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0pT1-CdRsraGrY0Eyahrg-1agHRKrGZ3_CMu33tQQGsd2e6amm9vCF7G7LTGOqPw1vPpHqsAVNvIepdByrf6v-VD6sdGX0Ic2H4450dDGZeqRBwvq7G7Lf3y1Aj8SAyTjKqtOW4T-45EcyNltFJyDFrHZojlLstzBVp_k0N-LIux3evsHA15iUcThuJIo
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.reyestr.court.gov.ua%2FReview%2F91460943%3Ffbclid%3DIwAR2jPdZOGYWPF99Q37tTg-VpqdZaiw249ZMfZxfNu7usrFkIChRIp4zDekY&h=AT3p9Po469HQOa64uExRvKufYQ4HpUnNlaio-1z3gC_2wFobggKpcte40gWCmm2uz7XPOaknzOFR-ke9H25jasY3OA_w25X4nhfbNTk-BBUjz1VlhclcMbAOpna4XPCmW9s&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3E8gn7Uh-IgR3xQI1ow_cTWsiXz4bkz8uihY9RYotWCOE27ZogmhSBIEG6jv_AXiPxh3NuUZsW_df-AD7UGH8blbEh1BEmuvzqX5BDFTQbCum6xs3hmVatlueo2NNrsPF7xqgfO-1lsDmkz3WAYFgJdx_iCE19VDJ-TEWjjvnJ9emSXrkN46lqx1SR2JI


фінансового характеруза своїм останнім місцем роботи) 

URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/91237790 

125. Ухвала ККС ВС від 26.08.2020 № 444/2200/15-к (51- 2322 км 18): 

Питання щодо можливості переглянути судове рішення за нововиявленими 

обставинами з підстави, визначеної ч. 2 ст. 320 ГПК, поза межами присічного 

строку, встановленого ч. 2 ст. 321 ГПК, внаслідок тривалого розгляду спору 

національними судами, не є виключною правовою проблемою 

URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/91702653 

126. Ухвала ККС ВС від 17.09.2020 № 481/1754/18 (51-1579км20): 

Щодо застосування норм кримінального процесуального закону у випадку 

відмови засудженого від поданої його захисником касаційної скарги у 

порядку ст.ст. 403, 432 КПК та можливості в такому разі закриття 

касаційного провадження 

URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/91702632 

127. Ухвала ККС ВС від 26.08.2020 № 703/2432/17 (51-1025км20): 

Застосування норм закону про кримінальну відповідальність при кваліфікації 

бездіяльності особи за ст. 366-1 КК (умисне неподання суб`єктами 

декларування, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, 

пов`язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, 

протягом одного року декларації про майно, доходи, витрати 

URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/91237790 

128. Ухвала ККС ВС від 26.08.2020 № 444/2200/15-к (51- 2322 км 18): 

Чи продовжує діяти заборона щодо погіршення становища обвинуваченого, 

яка виникає після скасування рішення суду першої інстанції апеляційним 

судом з підстав не зазначених у ч. 2 ст. 416 КПК на увесь наступний період 

кримінального провадження щодо цього обвинуваченого (на усі подальші 

випадки нового розгляду в суді першої інстанції), незалежно від того, скільки 

разів буде здійснюватися розгляд у суді першої інстанції у цьому ж 

провадженні? URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/91237762 

129. Постанова ККС ВС від 06.08.2020 № 155/1064/18 (51-436км20): 

Підставами для судового розсуду при призначенні покарання є: кримінально-

правові відносно-визначені та альтернативні санкції; принципи права; 

уповноважувальні норми; юридичні терміни та поняття, які є 

багатозначними; оціночні поняття, зміст яких визначається правосвідомістю 

суб`єкта правозастосування; індивідуалізація покарання 

URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/90906035\ 

130. Постанова ККС ВС від 13.08.2020 № 716/1224/19 (51-1962 км 20): 

Термін «явно несправедливе покарання» означає вказує на істотну 

диспропорцію, неадекватність між визначеним судом, хоча й у межах 

відповідної санкції статті, видом та розміром покарання та тим видом і 

розміром покарання, яке б мало бути призначене, враховуючи обставини, які 

підлягають доказуванню, зокрема ті, що повинні братися до уваги при 

призначенні покарання URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/91063744 

131. Постанова  ККС ВС від 30 квітня 2020 року, справа 

№640/19897/16-к: вбачаючи з відеозаписів ознаки вчиненого кримінального 

правопорушення, будь-яка особа може звернутися до слідчих органів з 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.reyestr.court.gov.ua%2FReview%2F91237790%3Ffbclid%3DIwAR38N-vos7C7rG11IN--L3jvYCQBbGuN3VyASE4-CBSofphje5pFK-XAbpk&h=AT0jBpKrNAbd26cCyfnQkyQUrOool-CBB-PJ1k27YI7hNNIkuk-QTJpkhQeY1jTljevzEBEbXetk2v2b1Lk7HzJ6wIjgj7X_SVX1RH9Kc4Z0ru1HDB75wgSwe_cG0bczn5U&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT07WNqmF5iwlT3hlw48M98A8qdpao7gVc60LTXzza-7Fhf-99uqRzjNHNv79RqSVQ63ruozQS09GH_R0TFLMbBwqSfiDwKJq2gNGjARnDRQSqB3mB8wRu3ZXLqPPmvkvBw_meztuC5FCTbUHd1boCJ8gaKzIXSDaJ7v6m9ZU6Qa-wX8kKGzVyCuU-3acHg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.reyestr.court.gov.ua%2FReview%2F91702653%3Ffbclid%3DIwAR3XXqrsomJhU8k-dpFuk8v4z8vv5rzXGMSbg2pZq4nCAdGh0JfN07RUQX0&h=AT2OfnbQCP9q_jN5tS2NvmXFirajvmK0qzvkw_ACjIGX8WjSm7-8kGm1DE5Gggk9EM4VNPQyFhV11DURnD7d7h_F9GuacVA9mjo3Ff2ngY38FlOj9sklITkqLM-78lDoBbU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT18mayaPXC8jSeg1gKvYtRQJLP3EoWjy_1ZHq4Jtk-c3xmPf1QkaZ2NqrtAcRkjwb95ZFRu2iMlGRAseiES25uivpwu5Qh21uhYfIJCPNtTYdvXfPE_dFnvOYqEjaSN3Usax5W248cRdjJIvNg3NLsQTLNt0ThbaxBRBBMwpSJxEcEQB_GpCdppl2wZ2lA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.reyestr.court.gov.ua%2FReview%2F91702632%3Ffbclid%3DIwAR3av6dlA48hi8Fs0_kR8t9Jjs_Z9wbUm0i03j-imwcMDOahmdgpYkx2XNM&h=AT1w3Xj62bV_Ghl-V4IcKOcr4-m6kjGUo14UDxSUxa4wAdr9ov2qvQ5PGSD7Bf3qdV5SMVJiaDN5oynW9TKGsQmzSbO2RPVVTIHCToIC21EJqi6RDhs65__rR0qLJAcxXgU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1ogQcx_n8a2wDupUrb70HSOEYXB4iX17JZ6HsdFaJFPc8vEwAFTgCsuVU4Nhu9o9n0pbYSf0SAhKX5TzG9QTNgMReix3rix4f9IZC-2PnrE7Fr57yBKUPtL1uU_ixb9oZcKLSskilu8eFVT7cJXlu7GLBaWUp6mIVx3EjRM_WD0G8PhYMXqaxXj2RHzYQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.reyestr.court.gov.ua%2FReview%2F91237790%3Ffbclid%3DIwAR3r089VtYKv9iP-4dD_hID-DoA64kfgnaVdgh8IYWHk06y9MogFJVuxHB8&h=AT1nS2yGHf77d_5z4VNyacnuJT5rk0IcoRrpWBrDjyP6-Ypd4uQjQ5mBoO1IfY-olu5RRuCVvQ3W4eZfLFHUvsGWnZNOnujJPdluAIUV85RVGzFHRpDPOC5p-R34hS4Kt2U&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0a1ksNkjc_fCB_7BfWk95mU8AW8skf_C8BgdHCuTy7cR3Q4SpYfGzt7uwRcKB4X7u9cb_8qTBVry3yxPG7zmS_6anFDFAIJHalQyPld46nopkX0OBu8nElQK4_99iN-9Qflxfe7Sk3f9JmxGAYLE5RO-luxoqRAdFeBfQ5PFo6E20bCy52_t7Z9D2-I7I
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.reyestr.court.gov.ua%2FReview%2F91237762%3Ffbclid%3DIwAR0A0PbkWi7Tl1M5cuH-516WK2PU9u-UbUxg2Jap2dK0OJPaLsjXTsv8wLM&h=AT0uEh7t7nuHhTzies4GPpg72hQ4PRTUYFZyp-aEzvl1S-cjid13Qo1wHIDGr1P4Ibr2G0uCQuqPu-VIEUhuv9WsPyXgkidW6hM1CzQbqE21999bGG7QJ64NDeBoM1LsFMI&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2OikB6U81bsjAZuvBKr67xXNXPfAdqvVQIJIJ5ZpJtVFhAp940qresQrYfemY0z28h4A8QgiW5aciEOffjZzf_2wg7zHPnJeToRL0ssFrnfaoeDKR-kkX9Ctb1FeBd9WQXuSbPPSaHafIv__hwJ0eo2soZFr1rPIYHnKh2wMdfRycpQOFW-Xpv8AkHrfw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.reyestr.court.gov.ua%2FReview%2F90906035%3Ffbclid%3DIwAR1ua76VL1eh814C4QV7jVCDPipOqg9yTkjo9xVeOgjmOaYnBNlaJmDxkLI&h=AT1aP4LZ0ssk34mUusgAUrPv3GRT1ReYhWQdpr8EpVpG3oeb2v6CDO02a384HgD8Pxz2zR-Nn9SgGKMAtR5_O0OetUiwfBeo8iq594YRrv5lHYetAj2dsDKCcSMUwY645lQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT24ldJ-uJPhgHMq0r4uw3milSt61E0oN_PoxHh3YZuga4dFexdvtwVaVN1Ye-CQlwiw0KyLLZB7WEddKIylOq4eJhq2d-NAPNWjTfM3FxlLKMzo7ZvDyF6DMyRsVvg0EJwCy4FzfJclkbhGby866yABajLkaGOB3voEKlOicGbSBYWPbFYa4hxIqFOaoXc
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.reyestr.court.gov.ua%2FReview%2F91063744%3Ffbclid%3DIwAR1IebQY_v2D6tKyJunpGjOavPEc9qeTOBfyIqE3Ipd7onXZPeXvRvFxQes&h=AT2Kw5Tn8aFL-lB3RRIp0NM7gVwAe9JbqxnqFTvHRU1PzvjnAxmluZlcG77Jy7BJ-0iKThYceN_bfmw8aPWL3YjEBbwQUgbuUAleXc_V9ZMmliXMcNPgaNI7yW-U-roZ_ro&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2PpuKlAjtOaxWn5FSodKyhkeL6K2rut984djv2DRj-KKTINOgAlTo3Ep87HBZE-U-YqP_YjQOOyiwWqE8KDNDqIId9cp5OOb7mL8FcMphnuVUNWtPAvzxyOd28D0B72c-HILcEnRfVLL7zeArd5wqrlSJZFyE5ho8NWQvGZbBWNccZgev8DnnJpelkKL0


відповідною заявою чи повідомленням про правопорушення, додавши до 

заяви чи повідомлення як посилання на сайт, де міститься такий відеозапис, 

так і надавши сам відеозапис. 

URL:https://zakon.cc/court/document/read/89034985_941cc39b 

132. Постанова  ККС ВС у справі № 331/706/19 (провадження № 51-

1993км20)  учасники кримінального провадження та суд не мають права 

перебирати на себе обов’язки перекладача, користуватися його правами та 

нести відповідальність. URL:http://reyestr.court.gov.ua/Review/90714506. 

133. Постанова  ККС ВС від 23 липня 2020 р. №9901/987/18 

Погоджуючи клопотання про обшук, прокурор має перевірити, чи не є особа, 

якій приміщення належить на праві приватної власності, адвокатом. 

URL:https://zib.com.ua/ua/144476-

pogodzhuyuchi_klopotannya_pro_obshuk_prokuror_mae_pereviriti.html 

134. Постанова ВС від 06.12.2018. Справа № 521/2542/14-к: зміст ст. 

290 КПК все ж допускає відкриття матеріалів сторонами після початку 

підготовчого судового засідання. 

URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78627821 

135. Постанова ВС від 27.02.2019. Справа №463/2583/15-к: Не 

відкриття показань свідків в порядку ст.  290 КПК стороною обвинувачення 

стороні захисту, показання яких було покладено обґрунтування вироку. 

URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80235407 

136. Постанова ВС від 20.03.2019.  Справа №537/4987/14-к надано 

перевагу принципу безпосередності дослідження показань свідка (ст. 23 

КПК) http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80681430 

137. Постанова ВС від 22.10.2019.   Справа № 478/508/15-к визнано 

неспроможними скарги прокурора на допит свідків, показання яких не було 

йому відкриті в порядку ст. 290 КПК, оскільки сторона захисту раніше 

клопотала про допит таких свідків перед прокурором, але відповіді не 

отримала. URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86000668 

138. Постанова ВС від 26.11.2019. Справа №661/1950/16-к. відкриття 

стороною додаткових матеріалів (тих, що не були у сторони на момент 

закінчення досудового слідства) має бути здійснено у спосіб, визначений в 

ст. 290 КПК, а не у суді під час судового засідання. 

URL:http://reyestr.court.gov.ua/Review/86162668 

139. Постанова ВС від 12.12.2019.  Справа № 664/1034/16-к ВС 

визначився з позицією у питанні: «Чи можна у відкритому судовому 

засіданні подати нові докази, не відкриті іншій стороні, і вважати таке їх 

подання у суді відкриттям доказів у розумінні ст. 290 

КПК?» URL:http://reyestr.court.gov.ua/Review/86566232 

140. Постанова ВС від 17.12.2019. Справа № 461/2129/15-к подальше 

долучення  до матеріалів справи  на стадії судового розгляду матеріалів не 

відкритих стороні захисту на стадії ст. 290 КПК, не може вважатися 

належним відкриттям матеріалів стороні захисту. 

URL:http://reyestr.court.gov.ua/Review/86566089 

141. Постанова Об’єднаної плати ККС ВС від  27.01.2020. Справа 

№754/14281/17 необхідності відкриття в порядку ст. 290 КПК медичної 

https://zakon.cc/court/document/read/89034985_941cc39b?fbclid=IwAR3jJfFwdCy-AGCPJWsCR3ZXGB3oOQYjsBV6IKtljs-FJZvBvrj7wTHO8SI
http://reyestr.court.gov.ua/Review/90714506?fbclid=IwAR3qjO-LkwL9IrYbQxWwAqCmcAQOPODGKWu6bckzcQS0lspMFmQyPtDL9mA
https://zib.com.ua/ua/144476-pogodzhuyuchi_klopotannya_pro_obshuk_prokuror_mae_pereviriti.html
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