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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, освітній 

ступень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 26 
Цивільна безпека 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
Спеціальність 262 

Правоохоронна 
діяльність 

Обов’язкова  

Модулів – 1 

Освітній ступень – 
бакалавр 

Рік підготовки 

3-й 3-4-й 

Семестр  

5-й 6-7-й 

Загальна кількість 
годин – 120 

Лекції  
20 год. 6 год. 

Практичні 
30 год. 10 год. 

Семінарські 
10 год. 6 год. 
Самостійна робота 
60 год. 98 год. 

Вид контролю: екзамен 
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Мета вивчення навчальної дисципліни «Кримінальний процес» полягає в 

оволодінні здобувачами вищої освіти глибокими теоретичними знаннями щодо 
діяльності органів досудового слідства, дізнання прокуратури та суду з розкриття 
та розслідування кримінальних правопорушень, їх судового розгляду, виконання 
судових рішень, а також формування практичних навичок правильного 
застосування кримінально-процесуального закону при проведенні процесуальних 
дій, прийнятті та оформленні процесуальних рішень. 

Завдання навчальної дисципліни є глибоке засвоєння теоретичного 
матеріалу на семінарських заняттях згідно тематичного плану. Особлива увага 
приділяється навчанню здобувачів вищої освіти чітко орієнтуватися в чинному 
кримінальному процесуальному законодавстві, вміти тлумачити закон. Засвоєння 
кримінального процесу базується на таких видах навчальних занять, як курс 
лекцій, семінарські/практичні заняття, самостійні та індивідуальні заняття та 
дискусії з актуальних проблем кримінального процесуального законодавства і 
практики його застосування. 



Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 
навчальної дисципліни. 

Загальні компетентності: ЗК1. Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях. ЗК4. Здатність використовувати інформаційні та 
комунікаційні технології. ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК9. 
Здатність працювати в команді. 

Спеціальні компетентності: СК 2. Здатність організувати нагляд 
(контроль) за додержанням вимог законодавства у сфері правоохоронної 
діяльності. СК3. Здатність професійно оперувати категоріально понятійним 
апаратом права і правоохоронної діяльності. СК4. Здатність до критичного та 
системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань та навичок у 
професійній діяльності. СК 7. Здатність забезпечувати законність та 
правопорядок, безпеки особистості та суспільства, протидіяти нелегальній 
(незаконній) міграції, тероризму та торгівлі людьми. СК 9 Здатність ефективно 
застосовувати сучасні техніку і технології захисту людини, матеріальних 
цінностей і суспільних відносин від проявів криміногенної обстановки та 
обґрунтовувати вибір засобів та систем захисту людини і суспільних відносин. СК 
11. Здатність до аналізу та оцінки ризиків що впливають на вчинення 
адміністративних правопорушень та кримінальних злочинів (проступків). СК 12. 
Здатність систематизувати закономірності злочинності, визначати особу 
злочинця, причини і умови злочинності та її окремих видів, реалізовувати 
напрями і заходи її запобігання. СК 13. Здатність забезпечувати охорону об’єктів  
державної власності, державну охорону органів державної влади України та 
безпеку взятих під захист осіб, охорону фізичних осіб та об’єктів приватної і 
комунальної власності. СК14. Здатність до використання технічних приладів та 
спеціальних засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних. СК 16. 
Здатність у передбачених законом випадках застосовувати засоби фізичного 
впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю, тактичні прийому під час 
службової діяльності в разі отримання інформації чи безпосереднього виявлення 
ознак правопорушення перебуваючи на місці події та в інших службових 
ситуаціях, а також здатність надавати домедичну допомогу. СК.19. Здатність 
забезпечувати охорону державної таємниці та працювати з носіями інформації з 
обмеженим доступом. СК 20. Здатність вживати заходів з метою запобігання, 
виявлення та припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, 
заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб та 
публічній безпеці. 

Результати навчання: ПРН3. Збирати необхідну інформацію з різних 
джерел, аналізувати і оцінювати її. ПРН4. Формулювати і перевіряти гіпотези, 
аргументувати висновки. ПРН5. Розробляти тексти та документи з питань 
професійної діяльності, вільно спілкуватися українською та іноземною мовами 
усно і письмово у соціальній і професійній сферах. ПРН6. Розуміти принципи і 
мати навички етичної поведінки, соціально відповідальної та свідомої діяльності у 
сфері правоохоронної діяльності. ПРН7. Здійснювати координацію діяльності 
суб’єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також комунікацію з 
фізичними та юридичними особами з метою своєчасного реагування на 
кримінальні злочини, адміністративні правопорушення та події. ПРН 8. 
Здійснювати пошук інформації у доступних джерелах для повного та всебічного 



встановлення необхідних обставин. ПРН10. Виокремлювати юридично значущі 
факти і формувати обґрунтовані правові висновки. ПРН 12. Адаптуватися і 
ефективно діяти за звичних умов правоохоронної діяльності та за умов 
ускладнення оперативної обстановки. ПРН 13. Знати і розуміти відповідні вимоги 
законодавства, грамотно оформлювати процесуальні документи, що 
використовуються під час провадження у справах про адміністративні 
правопорушення, здійснювати превентивні та примусові поліцейські заходи, а 
також кваліфікацію адміністративних та кримінальних правопорушень. ПРН14. 
Здійснювати пошук та аналіз новітньої інформації у сфері правоохоронної 
діяльності, мати навички саморозвитку та самоосвіти протягом життя, 
підвищення професійної майстерності, вивчення та використання передового 
досвіду у сфері правоохоронної діяльності. ПРН15. Працювати автономно та в 
команді виконуючи посадові обов’язки та під час розв’язання складних 
спеціалізованих задач правоохоронної діяльності. ПРН 16. Застосовувати заходи, 
спрямовані на усунення загрози життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній 
безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального злочину чи 
адміністративного правопорушення. ПРН 22. Вміти оцінювати обстановку, рівень 
потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток обстановки, дій 
правопорушників та противник, вживати заходів з метою запобігання, виявлення 
та припинення правопорушень. ПРН 24. Здійснювати діяльність у сфері 
забезпечення прав і свобод дітей, які перебувають у контакті із законом. 

Міждисциплінарні зв’язки: Логіка, Теорія держави та права, Інформаційні 
та комунікаційні технології, Конституційне право, Юридичне документознавство, 
Кримінальне право, Цивільне право та процес, Особиста безпека поліцейського, 
Оперативно-розшукова діяльність, Криміналістика. 
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Тема 1. Поняття, сутність та завдання кримінального процесу. 

Кримінальний процесуальний закон. 
Поняття кримінального процесу, його завдання, значення. Кримінальна  

процесуальна форма. Кримінальні процесуальні гарантії. Функції кримінального 
процесу. Стадії кримінального процесу. 

Поняття, система й джерела кримінального процесуального права. 
Кримінальна процесуальна норма, її види та структура. Джерела кримінального 
процесуального права. Конституція України. Кримінально-процесуальний кодекс, 
його система, структура. Закони України. Міжнародні договори. Значення 
керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, наказів, інструкцій. 

Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі і щодо осіб. 
Кримінальне процесуальне право як наука, навчальна дисципліна. Методи 

науки кримінального процесу. Співвідношення кримінального процесу з іншими 
галузями права і суміжними науками. 

Тема 2. Засади кримінального провадження. 
Поняття, значення і система засад кримінального провадження. 

Характеристика засад кримінального провадження. Верховенство права. 
Законність. Рівність перед законом і судом. Повага до людської гідності. 
Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність. Недоторканність 
житла чи іншого володіння особи. Таємниця спілкування. Невтручання у 



приватне життя. Недоторканність права власності. Презумпція невинуватості та 
забезпечення доведеності вини. Свобода від самовикриття та право не свідчити 
проти близьких родичів та членів сім'ї. Заборона двічі притягувати до 
кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення. Забезпечення 
права на захист. Доступ до правосуддя та обов‘язковість судових рішень. 
Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні 
перед судом їх переконливості. Безпосередність дослідження показань, речей і 
документів. Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи 
бездіяльності. Публічність. Диспозитивність. Гласність і відкритість судового 
провадження та  його повне фіксування технічними засобами. Розумні строки . 
Мова, якою здійснюється кримінальне провадження. 

Тема 3. Суб’єкти кримінального провадження. 
Поняття суб’єктів кримінального провадження. Сторони кримінального 

провадження. Учасники кримінального провадження.  
Суд, суддя, слідчий суддя, присяжні. Склад суду. Обставини, що 

виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному 
провадженні. Порядок вирішення питання про відвід. Наслідки відводу слідчого 
судді, судді.  

Сторона обвинувачення. Прокурор. Органи досудового розслідування. 
органи дізнання. Керівник органу досудового розслідування. Керівник органу 
дізнання. Слідчий органу досудового розслідування. Дізнавач. Керівник органу 
дізнання. Оперативні підрозділи. Підстави для відводу прокурора, слідчого. 
Наслідки відводу слідчого, прокурора. 

Суб’єкти, що мають у справі власний законний інтерес. Підозрюваний, 
обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої 
передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного 
характеру або вирішувалося питання про їх застосування. Потерпілий. Права 
потерпілого. Обов'язки потерпілого.  

Суб’єкти, що представляють інтереси інших осіб. Загальні правила участі 
захисника у кримінальному провадженні. Обов'язки захисника. Залучення 
захисника. Залучення захисника слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом 
для здійснення захисту за призначенням. Обов'язкова участь захисника. 
Залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії. Відмова від 
захисника або його заміна. Представник потерпілого. Законний представник 
потерпілого. Законні представники підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), 
засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування 
примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання 
про їх застосування. Підстави для відводу захисника, представника. Наслідки 
відводу захисника, представника.  

Інші учасники кримінального провадження. Заявник. Цивільний позивач. 
Цивільний відповідач. Представник цивільного позивача, цивільного відповідача. 
Законний представник цивільного позивача. Свідок. Права та обов'язки свідка. 
Відповідальність свідка. Перекладач. Експерт. Відповідальність експерта. 
Спеціаліст. Відповідальність спеціаліста. Секретар судового засідання. Судовий 
розпорядник. Підстави для відводу спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря 
судового засідання. Наслідки відводу експерта, спеціаліста, перекладача. 

  



Тема 4. Докази і доказування у кримінальному процесі. 
Поняття і значення доказів. Допустимість і належність доказів. 
Класифікація доказів: особисті і речові; обвинувальні і виправдувальні; 

первинні і похідні; прямі і непрямі (побічні). Дослідження доказів, їх перевірка і 
оцінка. 

Кримінальне процесуальне доказування, його етапи. Виявлення і 
процесуальне закріплення доказів. Фіксація, перевірка та оцінка доказів. 

Предмет, межі доказування. Обставини, що  підлягають доказуванню у 
кримінальному провадженні. Співвідношення предмету доказування і меж 
доказування. Суб’єкти доказування. 

Основні положення теорії доказів. Стандарти доказування. Внутрішнє 
переконання і його значення в оцінці доказів. Обов’язок доказування.  

Поняття і види процесуальних джерел доказів. 
Поняття, предмет і значення показань свідка. Особи, які не підлягають 

допиту як свідки. Перевірка й оцінка показань свідка. 
Поняття, предмет, значення показань потерпілого. Перевірка й оцінка 

показань потерпілого. 
Поняття, предмет, значення показань підозрюваного. Перевірка й оцінка 

показань підозрюваного. 
Поняття, предмет, значення показань обвинуваченого. Види показань: 

повне, часткове визнання своєї вини, не визнання своєї вини, обмова, самообмова, 
алібі. Перевірка й оцінка показань обвинуваченого. 

Поняття і значення висновку експерта. Види експертиз: основна, додаткова, 
повторна, комплексна, комісійна. Особи, які не можуть бути експертами. Оцінка 
висновку експерта. 

Поняття і види речових доказів. Порядок і строки зберігання речових 
доказів. Вирішення долі речових доказів. 

Документи як джерела доказів. Офіційні і неофіційні документи, первинні і 
похідні. Умови і порядок визнання документів речовими доказами. 

Тема 5. Кримінальні процесуальні строки. Фіксування кримінального 
провадження. 

Кримінальні процесуальні рішення органів досудового розслідування, 
прокурора, суду. Класифікація кримінальних процесуальних актів. 
Характеристика кримінальних процесуальних актів. Постанова слідчого та 
прокурора. Ухвала, вирок як судові рішення. 

Кримінальні процесуальні дії. Форми фіксування кримінальних 
процесуальних дій. Протокол досудового розслідування, його зміст та структура. 
Зауваження та доповнення до протоколу, порядок їх фіксування. Додатки до 
протоколу. Підготовка протоколу та додатка. Застосування технічних засобів 
фіксування кримінального провадження. Журнал судового засідання. Реєстр 
матеріалів досудового розслідування. Законність, обґрунтованість, мотивованість, 
логічність – обов’язкові ознаки кримінальних процесуальних документів. 

Повідомлення. Поняття повідомлення в кримінальному провадженні. Зміст 
повідомлення. 

Процесуальні строки. Поняття процесуальних строків. Обчислення 
процесуальних строків. Додержання процесуальних строків. Поновлення 
процесуального строку.  



Процесуальні витрати. Види процесуальних витрат. Зменшення розміру 
процесуальних витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення 
процесуальних витрат. Витрати на правову допомогу. Витрати, пов'язані із 
прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження. 
Витрати, пов'язані із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та 
експертів. Витрати, пов'язані із зберіганням і пересиланням речей і документів. 
Судовий збір. Розподіл процесуальних витрат. Визначення розміру 
процесуальних витрат. Рішення щодо процесуальних витрат 

Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні, 
цивільний позов. Відшкодування (компенсація) шкоди потерпілому. Цивільний 
позов у кримінальному провадженні. Вирішення цивільного позову у 
кримінальному провадженні. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої 
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю.  

Тема 6. Заходи забезпечення кримінального провадження. 
Поняття, види заходів забезпечення кримінального провадження і підстави 

їх застосування. Загальні правила застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження. 

Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. Порядок здійснення 
виклику у кримінальному провадженні. Підтвердження отримання особою 
повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом. Зміст повістки 
про виклик. Поважні причини неприбуття особи на виклик. Наслідки неприбуття 
на виклик. Клопотання про здійснення приводу та порядок його розгляду. 
Виконання ухвали про здійснення приводу.  

Накладення грошового стягнення. Загальні положення накладення 
грошового стягнення. Клопотання про накладення грошового стягнення. Розгляд 
питання про накладення грошового стягнення на особу. Скасування ухвали про 
накладення грошового стягнення. 

Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Загальні 
положення тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом та 
тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним 
правом. Наслідки тимчасового вилучення документів, які посвідчують 
користування спеціальним правом. Клопотання про тимчасове обмеження у 
користуванні спеціальним правом. Розгляд клопотання про тимчасове обмеження 
у користуванні спеціальним правом. Вирішення питання про тимчасове 
обмеження у користуванні спеціальним правом. Продовження строку 
тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом. 

Відсторонення від посади. Загальні положення відсторонення від посади. 
Розгляд клопотання про відсторонення від посади. Вирішення питання про 
відсторонення від посади. Продовження строку відсторонення від посади та його 
скасування. 

Тимчасовий доступ до речей і документів. Загальні положення тимчасового 
доступу до речей і документів. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і 
документів. Речі і документи, до яких заборонено доступ, та які містять 
охоронювану законом таємницю.  

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Ухвала 
про тимчасовий доступ до речей і документів. Виконання ухвали суду про 



тимчасовий доступ до речей і документів. Наслідки невиконання ухвали слідчого 
судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів. 

Тимчасове вилучення майна. Підстави та порядок тимчасового вилучення 
майна. Припинення тимчасового вилучення майна. 

Арешт майна. Підстави для арешту майна. Розгляд клопотання про арешт 
майна. Вирішення питання про арешт майна. Скасування арешту майна. 
Виконання ухвали про арешт майна. 

Тема 7. Запобіжні заходи. Затримання особи. 
Загальні положення про запобіжні заходи. Види запобіжних заходів. Мета і 

підстави застосування запобіжних заходів. Обставини, що враховуються при 
обранні запобіжного заходу. 

Особисте зобов'язання. Особиста порука. Домашній арешт. Застава. 
Тримання під вартою. Затримання особи. 

Порядок застосування запобіжних заходів. Клопотання слідчого, прокурора 
про застосування запобіжних заходів. Відкликання, зміна або доповнення 
клопотання про застосування запобіжного заходу. Строки розгляду клопотання 
про застосування запобіжного заходу. Застосування електронних засобів 
контролю. 

Характеристика тримання під вартою та заходи щодо забезпечення його 
застосування. Забезпечення прибуття особи для розгляду клопотання про 
застосування запобіжного заходу. Розгляд клопотання про дозвіл на затримання з 
метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного 
заходу тримання під вартою. 

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді 
клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 
Дії уповноважених службових осіб після затримання на підставі ухвали слідчого 
судді, суду про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді 
клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 
Порядок розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Застосування 
запобіжного заходу. 

Застосування електронних засобів контролю. Ухвала про застосування 
запобіжних заходів. Строк дії ухвали про тримання під вартою, продовження 
строку тримання під вартою. Значення висновків, що містяться в ухвалі про 
застосування запобіжних заходів. Продовження строку тримання під вартою. 

Порядок зміни та припинення запобіжних заходів. Клопотання слідчого, 
прокурора про зміну запобіжного заходу. Клопотання підозрюваного, 
обвинуваченого про зміну запобіжного заходу. Негайне припинення дії 
запобіжних заходів. Виконання та оскарження ухвали щодо обрання запобіжного 
заходу. 

Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Законне затримання. 
Затримання уповноваженою службовою особою. Момент затримання. 
Доставлення до органу досудового розслідування. Строк затримання особи без 
ухвали слідчого судді, суду. Особа, відповідальна за перебування затриманих. 
Повідомлення інших осіб про затримання. 

Тема 8. Загальні положення досудового розслідування. 
Початок досудового розслідування. Досудове розслідування злочинів і 

кримінальних проступків. Підслідність. Об'єднання і виділення матеріалів 



досудового розслідування. Місце проведення досудового розслідування. Строки 
досудового розслідування. Ознайомлення з матеріалами досудового 
розслідування до його завершення. Недопустимість розголошення відомостей 
досудового розслідування.  

Продовження строку досудового розслідування. Загальні положення 
продовження строку досудового розслідування. Порядок продовження строку 
досудового розслідування. Задоволення клопотання про продовження строку 
досудового розслідування. Відмова у задоволенні клопотання про продовження 
строку досудового розслідування. 

Порядок здійснення дізнання. Особливості початку дізнання. 
Процесуальний статус дізнавача. Процесуальний порядок проведення слідчих 
(розшукових) дій під час проведення дізнання. Особливості застосування 
негласних слідчих (розшукових) дій при розслідування проступків. Повідомлення 
про підозру під час здійснення дізнання та порядок закінчення дізнання. 

Тема 9.  Слідчі (розшукові) дії. 
Поняття та загальні умови проведення слідчих (розшукових) дії. Вимоги до 

проведення слідчих (розшукових) дій. Участь педагога, психолога або законного 
представника в слідчих (розшукових) діях за участю малолітньої або 
неповнолітньої особи 

Допит. Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в 
судовому засіданні. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи. 
Проведення допиту у режимі відеоконференції під час досудового розслідування. 

Пред’явлення для впізнання. Пред'явлення особи для впізнання. 
Пред'явлення речей для впізнання. Впізнання трупа. Протокол впізнання. 
Проведення впізнання у режимі відеконференції під час досудового 
розслідування. 

Проникнення до житла чи іншого володіння особи. Обшук. Ухвала про 
дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи. Виконання ухвали про дозвіл 
на обшук житла чи іншого володіння особи. 

Огляд. Поняття та види огляду, процесуальний порядок проведення огляду, 
Огляд місця події. Особливості огляду житла чи іншого володіння особи. Огляд 
речей і документів. Огляд трупа. Огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією. 

Слідчий експеримент. Поняття, підстави та процесуальний порядок 
проведення слідчого експерименту.  

 Освідування особи. Поняття, види, підстави та процесуальний порядок 
проведення освідування особи. 

Проведення експертизи. Поняття та види експертиз. Підстави проведення 
експертизи. Порядок залучення експерта.  

Отримання зразків для експертизи. Поняття, підстави та процесуальний 
порядок. Забезпечення прав особи при отриманні зразків для експертизи. 

Зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції 
фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису.  
Поняття, підстави та процесуальний порядок зняття показань технічних приладів 
та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів 
фото-, кінозйомки, відеозапису. 
 
 



Тема 10. Негласні слідчі (розшукові) дії. 
Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії. Підстави 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Розгляд клопотання про дозвіл 
на проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Строк дії ухвали слідчого судді 
про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Проведення 
негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді. 
Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) 
дій. Повідомлення осіб, щодо яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії. 
Заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій. Заходи щодо захисту інформації, яка не 
використовується у кримінальному провадженні. Використання результатів 
негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні, в інших цілях або передання 
інформації. 

Втручання у приватне спілкування. Загальні положення про втручання у 
приватне спілкування. Збереження інформації. Аудіо-, відеоконтроль особи. 
Накладення арешту, огляд і виїмка кореспонденції. Зняття інформації з 
електронних комунікаційних мереж. Зняття інформації з електронних 
інформаційних систем. Фіксація та збереження інформації. Дослідження 
інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів. 

Інші види негласних слідчих (розшукових) дій. Обстеження публічно 
недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Установлення 
місцезнаходження радіоелектронного засобу. Спостереження за особою, річчю 
або місцем. Моніторинг банківських рахунків. Аудіо-, відеоконтроль місця. 
Контроль за вчиненням злочину. Виконання спеціального завдання з розкриття 
злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Засоби, що 
використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 
Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження. 
Використання конфіденційного співробітництва. Використання матеріалів 
негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. 

Тема 11. Повідомлення про підозру. 
Поняття, зміст та значення повідомлення про підозру Зміст і форма 

письмового повідомлення про підозру Порядок повідомлення про підозру. Допит 
підозрюваного. Зміна повідомлення про підозру. Оскарження повідомлення про 
підозру. 

Тема 12. Зупинення та закінчення досудового розслідування. 
Зупинення досудового розслідування. Підстави та порядок зупинення 

досудового розслідування. Розшук підозрюваного. Відновлення досудового 
розслідування. 

Форми закінчення досудового розслідування. Загальні положення 
закінчення досудового розслідування. Закриття кримінального провадження. 

Звільнення особи від кримінальної відповідальності. Загальні положення 
кримінального провадження під час звільненні особи від кримінальної 
відповідальності. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності. Розгляд 
питання про звільнення від кримінальної відповідальності. Відновлення 
провадження при відмові від поручительства. 



Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування 
примусових заходів виховного чи медичного характеру. Відкриття матеріалів 
іншій стороні. Обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування. 
Клопотання про застосування примусових заходів виховного чи медичного 
характеру. Надання копії обвинувального акта, клопотання про застосування 
примусових заходів виховного чи медичного характеру та реєстру матеріалів 
досудового розслідування. 

Тема 13. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового 
розслідування чи прокурора під час досудового розслідування. 

Рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, які можуть бути 
оскаржені під час досудового розслідування. Строк подання скарги, її повернення 
або відмова відкриття провадження. Правові наслідки подання скарги на рішення, 
дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування. 
Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора 
під час досудового розслідування. Рішення слідчого судді за результатами 
розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час 
досудового розслідування. Оскарження недотримання розумних строків. 

Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування. Ухвали 
слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування. 
Порядок оскарження ухвал слідчого судді.  

Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора. Рішення, дії 
чи бездіяльність прокурора, які можуть оскаржуватися слідчим. Порядок 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора. Порядок вирішення скарги на 
рішення, дії чи бездіяльність прокурора. 

Тема 14. Судові провадження. 
Підготовче провадження. Строки призначення підготовчого судового 

провадження. Учасники підготовчого судового провадження. 
Прийняття рішень пов’язаних із підготовкою до судового розгляду. 

Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу в суді. Проведення експертизи 
за ухвалою суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження. 
Закінчення підготовчого провадження. 

 Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Застосування 
заходів безпеки. Поняття та види підсудності. Правила визначення підсудності. 

Строки і загальний порядок судового розгляду. Незмінність складу суду. 
Запасний суддя. Головуючий у судовому засіданні. Безперервність судового 
розгляду. Наслідки неприбуття учасників судового розгляду. Розпорядок судового 
засідання. Право перебувати у залі судового засідання. Обов'язки присутніх у залі 
судового засідання. Заходи до порушників порядку судового засідання.  

Дослідження доказів у суді. Допит учасників провадження у суді. 
Проведення процесуальних дій під час судового розгляду. Дослідження речей і 
документів, висновків експертів.  

Судові дебати.  
Останнє слово обвинуваченого.  
Постановлення та проголошення судових рішень. Таємниця наради суддів. 

Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку.  
Види судових рішень. Законність, обґрунтованість і вмотивованість 

судового рішення. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма. Зміст ухвали. 



Види вироків. Зміст вироку. Ухвалення судового рішення і окрема думка судді. 
Проголошення судового рішення. Звільнення обвинуваченого з-під варти. Заходи 
піклування про неповнолітніх, непрацездатних і збереження майна 
обвинуваченого. Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у 
судовому рішенні.  

Проголошення судового рішення. Спрощене провадження щодо 
кримінальних проступків. Провадження в суді присяжних. 

Тема 15. Особливі порядки кримінального провадження. 
Кримінальне провадження на підставі угод. Угоди в кримінальному 

провадженні. Ініціювання і укладення угоди. Обставини, що враховуються 
прокурором при укладенні угоди про визнання винуватості. Зміст угоди про 
примирення. Зміст угоди про визнання винуватості. Наслідки укладення та 
затвердження угоди. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди. 
Вирок на підставі угоди. Наслідки невиконання угоди.  

Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. Поняття 
кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Відшкодування 
шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у формі приватного 
обвинувачення. 

Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. Особи, щодо яких 
здійснюється особливий порядок кримінального провадження. Повідомлення про 
підозру. Особливий порядок затримання і обрання запобіжного заходу. 
Інформування державних та інших органів чи службових осіб. 

Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. Загальні правила 
кримінального провадження щодо неповнолітніх. Обставини, що підлягають 
встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Комплексна 
психолого-психіатрична і психологічна експертиза неповнолітнього 
підозрюваного, обвинуваченого. З'ясування умов життя та виховання 
неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого. Участь законного представника 
неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого. Порядок виклику 
неповнолітнього підозрюваного. Допит неповнолітнього підозрюваного. Участь 
педагога, психолога або законного представника в допиті неповнолітнього 
підозрюваного. Застосування до неповнолітнього запобіжного заходу. Передання 
неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого під нагляд. Виділення в окреме 
провадження щодо кримінального правопорушення, вчиненого неповнолітнім. 
Тимчасове видалення неповнолітнього обвинуваченого із залу судового засідання. 
Участь у судовому розгляді представників служби у справах дітей та 
кримінальної міліції у справах дітей. застосування до неповнолітнього 
обвинуваченого примусових заходів виховного характеру. Підстави та порядок 
застосування примусових заходів виховного характеру.  

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування 
примусових заходів виховного характеру. Порядок судового розгляду. Ухвали 
суду в кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів 
виховного характеру. Дострокове звільнення від примусового заходу виховного 
характеру  

Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 
медичного характеру Підстави та порядок для здійснення кримінального 
провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. та 



щодо обмежено осудних осіб. Обставини, що підлягають встановленню під час 
досудового розслідування. Права особи, яка бере участь у кримінальному 
провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Участь 
захисника. Запобіжні заходи. Психіатрична експертиза. Об'єднання і виділення 
матеріалів кримінальних проваджень. Закінчення досудового розслідування у 
кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного 
характеру. Судовий розгляд. Ухвала суду у кримінальному провадженні щодо 
застосування примусового заходу медичного характеру. Продовження, зміна або 
припинення застосування примусових заходів медичного характеру. Відновлення 
кримінального провадження. Оскарження ухвали суду. 

Кримінальне провадження, яке містить державну таємницю. Охорона 
державної таємниці під час кримінального провадження. Особливості проведення 
експертизи у кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю.  

Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, 
консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, 
що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком 
України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні. Службові 
особи, уповноважені на вчинення процесуальних дій. Процесуальні дії під час 
кримінального провадження на території дипломатичних представництв, 
консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, 
що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком 
України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні. Строк 
звернення із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна. Строк 
законного затримання особи. Місце проведення досудового розслідування 
кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичних 
представництв, консульських установ, суден України. 

Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Умови 
відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Особи, які мають 
право звертатися до суду із заявою про відновлення втрачених матеріалів 
кримінального провадження. Підсудність заяви про відновлення втрачених 
матеріалів кримінального провадження. Зміст заяви про відновлення втрачених 
матеріалів кримінального провадження. Наслідки недодержання вимог до змісту 
заяви, відмова у відкритті провадження або залишення заяви без розгляду. 
Підготовка заяви до розгляду. Судовий розгляд. Судове рішення.  

Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах 
воєнного стану. Особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного 
стану. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах 
воєнного стану. Скасування запобіжного заходу для проходження військової 
служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або зміна 
запобіжного заходу з інших підстав.  

Особливі порядки провадження в суді першої інстанції.  
Спрощене провадження щодо кримінальних проступків. Загальні 

положення спрощеного провадження щодо кримінальних проступків. Розгляд 
обвинувального акта у спрощеному провадженні.  

Провадження у суді присяжних. Роз'яснення права на суд присяжних. 
Виклик присяжних. Права і обов'язки присяжного. Відбір присяжних у суді. 



Недопустимість незаконного впливу на присяжного. Усунення присяжного. 
Порядок наради і голосування в суді присяжних  

Тема 16. Міжнародне співробітництво під час кримінального 
провадження. 

Загальні засади міжнародного співробітництва. Обсяг міжнародного 
співробітництва під час кримінального провадження. Законодавство, що регулює 
міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. Надання та 
отримання міжнародної правової допомоги чи іншого міжнародного 
співробітництва без договору. Уповноважений (центральний) орган України. 
Інформація, що містить державну таємницю. Виконання процесуальних дій 
дипломатичними представництвами або консульськими установами. Запит про 
міжнародне співробітництво. Зберігання та передання речових доказів і 
документів. Доказова сила офіційних документів. 

Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. Запит 
про міжнародну правову допомогу. Зміст та форма запиту про міжнародну 
правову допомогу. Наслідки виконання запиту в іноземній державі. Розгляд 
запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу. 
Повідомлення про результати розгляду запиту. Конфіденційність. Відмова у 
виконанні запиту про міжнародну правову допомогу. Виконання запиту. 
Відкладення надання міжнародної правової допомоги. Завершення процедури 
надання міжнародної правової допомоги. Процесуальні дії, які можуть бути 
проведені в порядку надання міжнародної правової допомоги. Присутність 
представників компетентних органів запитуючої держави. Виклик підозрюваного, 
обвинуваченого з-за кордону та їхні гарантії. Виклик свідка, потерпілого, його 
представника. Допит на підставі запиту про міжнародну правову допомогу. Допит 
за запитом компетентного органу іноземної держави шляхом проведення відео- 
або телефонної конференції. Розшук, арешт і конфіскація майна. Контрольована 
поставка. Прикордонне переслідування. Створення і діяльність спільних слідчих 
груп. Оскарження рішення, дій чи бездіяльності органів державної влади, їх 
посадових чи службових осіб, відшкодування завданої шкоди. 

Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція). 
Направлення запиту про видачу (екстрадицію). Органи, які звертаються із 
запитами про видачу. Зміст та форма запиту про видачу. Тимчасовий арешт до 
надходження запиту про видачу. Передача до України особи, щодо якої прийняте 
рішення про видачу. Строки тримання під вартою особи, яка підлягає видачі. 
Межі підтримання державного обвинувачення щодо виданої особи. Інформування 
про результати кримінального провадження щодо виданої особи. Тимчасова 
видача. Порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту 
про видачу особи в іноземну державу. Одночасні запити. Підстави для відмови у 
видачі. Права особи, видача якої запитується. Застосування запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи. Застосування 
запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням під вартою, для забезпечення 
видачі особи на запит іноземної держави.  Спрощений порядок видачі осіб з 
України. Розгляд судом запиту про видачу особи. Рішення уповноваженого 
(центрального) органу України щодо запиту про видачу особи. Повідомлення про 
результати розгляду запиту про видачу особи. Повторна видача. Транзитне 



перевезення. Витрати, пов'язані з вирішенням питання про видачу особи 
іноземній державі. 

Кримінальне провадження у порядку перейняття. Порядок і умови 
перейняття кримінального провадження від іноземних держав. Неможливість 
перейняття кримінального провадження. Тримання під вартою особи до 
отримання запиту про перейняття кримінального провадження. Порядок 
кримінального провадження, що перейняте від іншої держави. Порядок і умови 
передання кримінального  провадження компетентному органу іншої держави. 
Зміст та форма клопотання про передання  кримінального провадження іншій 
державі. Наслідки передання кримінального провадження компетентному органу 
іншої держави. 

Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача 
засуджених осіб. Підстави і порядок виконання вироків судів іноземних держав. 
Розгляд судом питання про виконання вироку суду іноземної держави. Виконання 
вироку суду іноземної держави. Підстави розгляду питання про передачу 
засуджених осіб і їх прийняття для відбування покарання. Умови передачі 
засуджених осіб і їх прийняття для відбування покарання. Порядок і строки 
вирішення питання про передачу осіб, засуджених судами України, для 
відбування покарання в іноземних державах. Повідомлення про зміну або 
скасування вироку суду України щодо громадянина іноземної держави. Порядок 
розгляду пропозицій про передачу громадян України, засуджених судами 
іноземних держав, для відбування покарання в Україні. Розгляд судом питання 
про приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством 
України. Організація виконання покарання щодо  переданої засудженої особи. 
Повідомлення про зміну або скасування вироку суду іншої держави. Витрати, 
пов'язані з передачею засудженої особи. Визнання та виконання вироків 
міжнародних судових установ. 

Тема 17. Особливості співробітництва з міжнародним кримінальним 
судом. 

Обсяг і порядок співробітництва з Міжнародним кримінальним судом. 
Центральні органи України щодо співробітництва з Міжнародним кримінальним 
судом. Консультації з Міжнародним кримінальним судом. Передання 
кримінального провадження в рамках співробітництва з Міжнародним 
кримінальним судом. Виконання прохання Міжнародного кримінального суду 
про надання допомоги. Конфіденційність та захист відомостей, що стосуються 
національної безпеки України під час співробітництва з Міжнародним 
кримінальним судом. Забезпечення збереження доказів. Виконання Міжнародним 
кримінальним судом функцій на території України. Тимчасова передача особи до 
Міжнародного кримінального суду для проведення процесуальних дій. Запити 
(прохання) до Міжнародного кримінального суду. Особливості затримання осіб, 
які розшукуються Міжнародним кримінальним судом або стосовно яких 
надійшло прохання Міжнародного кримінального суду про тимчасовий арешт або 
про арешт і передачу. Передача особи до Міжнародного кримінального суду у 
спрощеному порядку.  Виконання прохання Міжнародного кримінального суду 
про арешт і передачу. Тимчасове звільнення особи, до якої застосовано 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Організація передачі особи до 
Міжнародного кримінального суду. Транзитне перевезення особи, яка передається 



до Міжнародного кримінального суду. Витрати, пов’язані з виконанням прохань 
Міжнародного кримінального суду про співробітництво. Виконання рішень 
Міжнародного кримінального суду.  

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Назви змістових модулів і 

тем 
Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усього  у тому числі усьог

о  
у тому числі 

л с пр інд с.р л с пр ін
д 

с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Т.1. Поняття, суть та 
завдання кримінального 
процесу. Кримінальний 
процесуальний закон. 

8 2 2 2  2 8 2 

   

6 

Т.2. Засади кримінального 
провадження 10   2  8 8  2   6 

Т.3. Суб’єкти 
кримінального 
провадження 

10 2 2 2  4 8 
  

2 
 

6 

Т.4. Докази і доказування у 
кримінальному процесі. 8 2 2 2  2 10 2  2  6 

Т.5. Кримінально-
процесуальні строки. 
Фіксування кримінального 
провадження. 

10   2  8 6 

    

6 

Т.6. Заходи забезпечення 
кримінального 
провадження. 6 2  2  2 8 

  

2 

 

6 

Т.7.Запобіжні заходи. 
Затримання особи. 8 2  2  4 8  2   6 

Т.8. Загальні положення 
досудового розслідування. 6 2  2  2 6     6 

Т.9. Слідчі (розшукові) дії 8 2 2 2  2 8   2  6 
Т.10.Негласні слідчі 
(розшукові) дії 6 2  2  2 6     6 

Т.11. Повідомлення про 
підозру. 6   2  4 6     6 

Т.12. Зупинення та  
закінчення досудового 
розслідування.  

4 2    2 6 
    

6 

Т.13. Оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності 
органів досудового 
розслідування чи 
прокурора під час 
досудового розслідування. 

4     4 6 

    

6 

Т.14.Судові провадження. 8 2 2 2  2 12 2 2 2  6 
Т.15. Особливі порядки 
кримінального 
провадження. 

6   2  4 6 
    

6 

Т.16. Міжнародне 
співробітництво під час 
кримінального 
провадження. 

6   2  4 4 

    

4 

Т.17. Особливості 
співробітництва з 
міжнародним 
кримінальним судом 

6   2  4 4 

    

4 

Усього годин  120 20 10 30  60 120 6 6 10  98 

 



5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
(денна форми навчання) 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 

1. Т. 1 Поняття, суть та завдання кримінального процесу. 
Кримінальний процесуальний закон. 2 

2. Т.3. Суб’єкти кримінального провадження 2 
3. Т.4. Докази і доказування у кримінальному процесі. 2 
4. Т.9. Слідчі (розшукові) дії 2 
5. Т.14. Судові провадження. 2 

 Всього  10 
 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
(заочна форми навчання) 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
1. Т.2. Засади кримінального провадження. 2 
2. Т.7. Запобіжні заходи. Затримання особи. 2 
3. Т.14. Судові провадження. 2 

 Всього  6 
 

6.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
(денна форми навчання) 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 

1. Т.1. Поняття, суть та завдання кримінального процесу. 
Кримінальний процесуальний закон. 2 

2. Т.2. Засади кримінального провадження 2 
3. Т.3. Суб’єкти кримінального провадження 2 
4. Т.4. Докази і доказування у кримінальному процесі. 2 

5. Т.5. Кримінально-процесуальні строки. Фіксування 
кримінального провадження. 2 

6. Т.6. Заходи забезпечення кримінального провадження. 2 
7. Т.7. Запобіжні заходи. Затримання особи. 2 
8. Т.8. Загальні положення досудового розслідування. 2 
9. Т.9. Слідчі (розшукові) дії 2 
10. Т.10. Негласні слідчі (розшукові) дії 2 
11. Т.11. Повідомлення про підозру 2 
12. Т.14. Судові провадження. 2 
13. Т.15. Особливі порядки кримінального провадження. 2 

14. Т. 16. Міжнародне співробітництво під час кримінального 
провадження. 2 

15. Т.17. Особливості співробітництва з міжнародним 
кримінальним судом 2 

 Всього 30 



 
 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
(заочна форми навчання) 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
1. Т.3. Суб’єкти кримінального провадження. 2 
2. Т.4. Докази і доказування у кримінальному процесі. 2 
3. Т.6. Заходи забезпечення кримінального провадження. 2 
4. Т.9. Слідчі (розшукові) дії. 2 
5. Т.14. Судові провадження. 2 
 Всього 10 

 
7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

(денна форми навчання) 
№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 

1. Т.1. Поняття, суть та завдання кримінального процесу. 
Кримінальний процесуальний закон. 2 

2. Т.2. Засади кримінального провадження 8 
3. Т.3. Суб’єкти кримінального провадження 4 
4. Т.4. Докази і доказування у кримінальному процесі. 2 

5. Т.5. Кримінально-процесуальні строки. Фіксування 
кримінального провадження. 8 

6. Т.6. Заходи забезпечення кримінального провадження. 2 
7. Т.7.Запобіжні заходи. Затримання особи. 4 
8. Т.8. Загальні положення досудового розслідування. 2 
9. Т.9. Слідчі (розшукові) дії 2 
10. Т.10.Негласні слідчі (розшукові) дії 2 
11. Т.11. Повідомлення про підозру. 4 
12. Т.12. Зупинення та закінчення досудового розслідування.  2 

13. 
Т.13. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів 
досудового розслідування чи прокурора під час 
досудового розслідування. 

4 

14. Т.14.Судові провадження. 2 
15 Т.15. Особливі порядки кримінального провадження. 4 

16 Т.16. Міжнародне співробітництво під час кримінального 
провадження. 4 

17 Т.17. Особливості співробітництва з міжнародним 
кримінальним судом 4 

 Всього 60 
 
 
 
 



 
 

САМОСТІЙНА РОБОТА 
(заочна форми навчання) 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Т.1. Поняття, суть та завдання кримінального процесу. 
Кримінальний процесуальний закон. 6 

2. Т.2. Засади кримінального провадження 6 
3. Т.3. Суб’єкти кримінального провадження 6 
4. Т.4. Докази і доказування у кримінальному процесі. 6 

5. Т.5. Кримінально-процесуальні строки. Фіксування 
кримінального провадження. 6 

6. Т.6. Заходи забезпечення кримінального провадження. 6 
7. Т.7.Запобіжні заходи. Затримання особи. 6 
8. Т.8. Загальні положення досудового розслідування. 6 
9. Т.9. Слідчі (розшукові) дії 6 
10. Т.10.Негласні слідчі (розшукові) дії 6 
11. Т.11. Повідомлення про підозру. 6 
12. Т.12. Зупинення та закінчення досудового розслідування.  6 

13. 
Т.13. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів 
досудового розслідування чи прокурора під час 
досудового розслідування. 

6 

14. Т.14.Судові провадження. 6 
15 Т.15. Особливі порядки кримінального провадження. 6 

16 Т.16. Міжнародне співробітництво під час кримінального 
провадження. 4 

17 Т.17. Особливості співробітництва з міжнародним 
кримінальним судом 4 

 Всього 98 
8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

З метою поглиблення знань із дисципліни пропонується самостійно 
конспектування наказів і інструкцій, які передбачають поглиблення знань і умінь 
при розгляді кримінальних проваджень і складанні процесуальних документів. 
Крім того, з метою 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. 

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання передбачено 
виконання домашньої контрольної роботи за визначеною  тематикою. 



 
9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності 
здобувачів вищої освіти та особливостями навчального процесу у вищій школі. 
Зокрема, для досягнення мети навчальної дисципліни, формування комплексу 
відповідних знань та вмінь застосовуються пояснювально-ілюстративний, 
репродуктивний, проблемно-пошуковий та дослідницький методи. 

 
10. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної навчальної 
дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу оцінювання 
ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання завдань у рамках 
аудиторної, самостійної роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         
40 балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий контроль. 

 
ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 
робота 

Самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна 

робота 
ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 
Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 
ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 
Аудиторна 

робота Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 
ЕКЗАМЕН (Е) ≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 
Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 
 
Здобувач вищої освіти, як додатковий здобуток за наукову роботу в межах 

навчальної дисципліни може отримати до 10 балів, при цьому загальна сума 
накопичувальних балів не повинна перевищувати 100.  

Оцінювання компетентностей здобувача вищої освіти з навчальної 
дисципліни та виставлення підсумкової кількості балів за аудиторну роботу 
здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне 
заняття та виставлення балів від 3 до 5. Підсумкова кількість балів визначається, 
як сума всіх отриманих під час проведення навчальних занять балів розділена на 
кількість семінарських/практичних занять, передбачених тематичним планом у 
семестрі та помножена на коефіцієнт відповідності максимально можливого балу: 
 



ПК = 
∑ПК 

× КВ, 
КЗ 

де: 
ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну роботу; 
∑пк – сума всіх отриманих балів за семінарські/практичні заняття; 
КЗ – кількість семінарських/практичних занять, передбачених тематичним 

планом за семестр; 
КВ – коефіцієнт відповідності максимально можливого балу (6 – для денної 

форми навчання; 4 – для заочної форми навчання). 
Здобувач вищої освіти може отримати «5» балів за умови, що він дуже добре 

орієнтується в матеріалі, приймав активну участь у занятті та надав повну 
відповідь на питання семінарського заняття, або на додаткове питання науково-
педагогічного працівника, навів приклади, висловив та аргументував власну точку 
зору, або суттєво доповнював більше трьох разів відповіді колег, не допустивши 
помилок. Також у «5» балів може бути оцінено виступ з доповіддю або 
рефератом, які було підготовлено з використанням декількох джерел інформації, а 
під час виступу тему розкрито повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «4» бали за умови, що він достатньо 
добре орієнтується в матеріалі, приймає активну участь у занятті, доповнюючи 
колег, знає основні визначення та факти з теми семінарського заняття, надав 
правильну, але не зовсім повну відповідь, висловлює власну думку, але не може 
змістовно її аргументувати, йому складно навести приклади. Також у «4» балів 
може бути оцінено виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які було 
підготовлено з використанням одного джерела інформації, а під час виступу тему 
розкрито не повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «3» бали за умови, якщо не приймає 
активної участі в семінарському занятті та не висловлює цікавості до матеріалу, 
йому складно дати визначення понять, відповідає фрагментарно та спутано, 
допускає помилки, не орієнтується у темі, власної думки не має, або 
висловлюючи її відмовляється аргументувати. Також у «3» балів може бути 
оцінено виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які містять мізерний обсяг 
інформації, або застарілі данні. 

Під час навчальних занять на денній формі навчання науково-педагогічний 
працівник може поставити оцінку «2» (незадовільно). Незадовільна оцінка «2» 
ставиться за умови незнання здобувачем вищої освіти значної частини 
навчального матеріалу за змістом відповідної теми навчальної дисципліни, що 
міститься в основних рекомендованих нормативних та базових джерелах, 
допустив істотні помилки у відповідях на поставлені питання, виявив невміння 
застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач, 
відмовився від відповіді та/або не вирішив практичне завдання. Незадовільна 
оцінка «2» потребує перескладання та в загальну суму накопичення балів не 
враховується. 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з навчальної дисципліни 
визначається науково-педагогічним працівником, як сума отриманих здобувачем 
вищої освіти балів за всі види виконаних завдань, які передбачені відповідними 



методичними матеріалами із зазначенням балів за виконання кожної самостійної 
роботи відповідно до тематичного плану.  

Модульна контрольна робота є обов’язковою для здобувачів вищої освіти 
денної форми навчання. Кожна кафедра самостійно визначає і розробляє форму 
проведення модульної контрольної роботи, структуру завдань, систему та критерії 
оцінювання результатів їх виконання. До модульної контрольної роботи 
допускаються всі здобувачі вищої освіти.  

Умови допуску здобувача вищої освіти до складання підсумкового 
контролю: 

Для денної форми навчання: 
- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 
- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 
- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних оцінок за поточний 

контроль. 
Для заочної форми навчання: 
- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 
З метою підвищення поточного рейтингу успішності здобувач вищої освіти 

має право перескладати аудиторну та самостійну роботу відповідно до графіку, 
встановленого науково-педагогічним працівником до підсумкового контролю і не 
більше двох пропусків та/або незадовільних оцінок у один робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю накопичив 
менше 60 балів, зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю протягом 
семестру накопичив 60 балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати накопичену кількість балів як 
підсумкову оцінку; 

- складати підсумковий контроль відповідно до розкладу. 
Недопущення здобувача вищої освіти до підсумкового контролю 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Питання про недопущення здобувача 
вищої освіти до підсумкового контролю вирішує науково-педагогічний працівник 
та здійснює відповідний запис «не допущено» в заліково-екзаменаційної 
відомості. 

Здобувач вищої освіти, який недопущенний до складання підсумкового 
контролю, має право скласти його під час визначеного окремим графіком для 
ліквідації академічної заборгованості, попередньо досягнувши всіх умов допуску. 

Відсутність здобувача вищої освіти, який накопичив менше 60 балів за 
поточний контроль на підсумковому контролі без поважної причини 
прирівнюється до незадовільної оцінки. Такий здобувач вищої освіти має право 
скласти підсумковий контроль під час ліквідації академічної заборгованості 
визначеним окремим графіком. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний попередити деканат/інститут про свою 
можливу відсутність на підсумковому контролі до його початку. Здобувач вищої 
освіти, який був відсутній на підсумковому контролі з поважних причин, які 
підтверджені відповідними документами, за рішенням декана факультету 
(директора інституту) може скласти пропущений підсумковий контроль у 
визначений деканатом час. 



Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного та підсумкового 
контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, допускається до повторного 
перескладання підсумкового контролю після закінчення екзаменаційної сесії, але 
до початку наступного семестру чи атестації.  

Здобувач вищої освіти, який за результатами заліково-екзаменаційної сесії 
має академічну заборгованість з трьох і більше освітніх компонентів, 
відраховується з Університету. 

 
11. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ НА ЕКЗАМЕНІ  

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; виклад матеріалу непослідовний, неточний, 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” – 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; може 
допускати неточності у розкритті окремих теоретичних положень, норм та 
визначень.  

Оцінка “не зараховано” – 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; виклад 
матеріалу непослідовний, нелогічний, фрагментарний, неточний, стислий; повна 
відсутність переконливості 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,Д,Е/Зараховано 
82-89 В/Добре 
74-81 С/Добре 
64-73 Д/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 

 

12. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
Перелік питань для підготовки до екзамену 

1. Поняття, сутність та форми кримінального процесу. 
2. Історичні форми кримінального процесу. 
3. Завдання кримінального процесу. 
4. Система стадій кримінального процесу. 
5. Кримінально-процесуальна форма, функції, відносини та гарантії. 
6. Джерела кримінального процесуального права. 
7. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі та 

щодо осіб. 
8. Поняття, значення і класифікація засад кримінального провадження. 
9. Конституційні засади кримінального провадження. 
10. Спеціальні засади кримінального провадження та їх характеристика. 
11. Поняття і класифікація суб’єктів кримінального процесу. 
12. Суд, слідчий суддя, присяжний як суб’єкти кримінальної 

процесуальної діяльності. 
13. Сторона обвинувачення. 
14. Прокурор. 
15. Органи досудового розслідування. органи дізнання. 
16. Керівник органу досудового розслідування. 
17. Керівник органу дізнання. 
18. Слідчий органу досудового розслідування. Дізнавач. Керівник органу 

дізнання. 
19. Оперативні підрозділи. 
20. Підстави для відводу прокурора, слідчого. 
21. Наслідки відводу слідчого, прокурора. 
22. Сторона захисту. 
23. Підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, 

особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного 
чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування. 



24. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні. 
25. Залучення захисника. Залучення захисника слідчим, прокурором, 

слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням. 
26. Обов'язкова участь захисника. 
27. Потерпілий та його представник у кримінальному процесі. 
28. Представник потерпілого. Законний представник потерпілого. 
29. Законні представники підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), 

засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування 
примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання 
про їх застосування. 

30. Підстави для відводу захисника, представника. Наслідки відводу 
захисника, представника. 

31. Інші учасники кримінального провадження. 
32. Заявник, як  учасник кримінального провадження 
33. Цивільний позивач, як  учасник кримінального провадження. 
34. Цивільний відповідач, як учасник кримінального провадження. 

Представник цивільного позивача, цивільного відповідача. 
35. Свідок. Права та обов'язки свідка. Відповідальність свідка. 
36. Перекладач. Права та обов'язки перекладача. 
37. Експерт. Права, обов'язки та відповідальність експерта. 
38. Спеціаліст. Права, обов'язки та відповідальність спеціаліста. 
39. Секретар судового засідання. 
40. Судовий розпорядник. 
41. Відводи суб’єктів кримінального провадження. 
42. Підстави для відводу спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря 

судового засідання. Наслідки відводу експерта, спеціаліста, перекладача. 
43. Поняття, сутність та значення кримінального процесуального 

доказування. 
44. Предмет, межі кримінального процесуального  доказування. 
45. Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні. 
46. Процес доказування у кримінальному судочинстві. 
47. Суб’єкти доказування. 
48. Допустимість і належність доказів. 
49. Докази у кримінальному процесі, їх ознаки та класифікація. 
50. Оцінка доказів. 
51. Внутрішнє переконання і його значення в оцінці доказів. 
52. Поняття і види процесуальних джерел доказів. 
53. Поняття, предмет і значення показань свідка. 
54. Поняття, предмет, значення показань потерпілого. 
55. Поняття, предмет, значення показань підозрюваного. 
56. Поняття і значення висновку експерта. 
57. Оцінка висновку експерта. 
58. Поняття і види речових доказів. 
59. Порядок і строки зберігання речових доказів. 
60. Документи як джерела доказів. 



61. Поняття процесуальних строків та їх значення у кримінальному 
процесі. 

62. Порядок обчислення процесуальних строків. 
63. Поняття і види процесуальних витрат. 
64. Кримінально-процесуальні акти. 
65. Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню (компенсації) у  

кримінальному провадженні. 
66. Поняття, значення, предмет та підстави цивільного позову про 

відшкодування (компенсацію) майнової (моральної) шкоди, завданої 
кримінальним правопорушенням. 

67. Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального 
провадження. 

68. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального 
провадження. 

69. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. 
Процесуальний порядок застосування. 

70. Накладення грошового стягнення. Процесуальний порядок 
застосування. 

71. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. 
Процесуальний порядок застосування. 

72. Відсторонення від посади. Процесуальний порядок застосування. 
73. Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з 

притягненням до кримінальної відповідальності та продовження строку такого 
тимчасового відсторонення. 

74. Тимчасовий доступ до речей і документів. Процесуальний порядок 
застосування. 

75. Тимчасове вилучення майна. Підстави та порядок тимчасового 
вилучення майна. Припинення тимчасового вилучення майна. 

76. Арешт майна. Підстави та порядок арешту майна. 
77. Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх застосування. 
78. Загальний порядок застосування, зміни та скасування запобіжних 

заходів. 
79. Особисте зобов'язання. Процесуальний порядок застосування. 
80. Особиста порука. Процесуальний порядок застосування. 
81. Домашній арешт. Процесуальний порядок застосування. 
82. Застава. Процесуальний порядок застосування. 
83. Тримання під вартою. Процесуальний порядок застосування. 
84. Законне затримання особи. Процесуальний порядок застосування. 
85. Затримання уповноваженою службовою особою. Процесуальний 

порядок застосування. 
86. Поняття стадії досудового розслідування. 
87. Форми досудового розслідування: дізнання та досудове слідство.  
88. Поняття та характеристика загальних положень досудового 

розслідування. 
89. Початок досудового розслідування. 
90. Досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків. 
91. Підслідність. 



92. Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування. 
93. Місце проведення досудового розслідування. 
94. Строки досудового розслідування. Ознайомлення з матеріалами 

досудового розслідування до його завершення. 
95. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування. 
96. Продовження строку досудового розслідування. 
97. Загальні положення продовження строку досудового слідства. 
98. Порядок продовження строку дізнання. 
99. Порядок здійснення дізнання. 
100. Особливості початку дізнання. 
101. Процесуальний статус дізнавача. 
102. Процесуальний порядок проведення слідчих (розшукових) дій під час 

проведення дізнання. 
103. Особливості застосування негласних слідчих (розшукових) дій при 

розслідування проступків. 
104. Повідомлення про підозру під час здійснення дізнання та порядок 

закінчення дізнання. 
105. Поняття і значення слідчих (розшукових) дій, умови та підстави їх 

проведення. 
106. Процесуальна характеристика допиту.  
107. Процесуальна характеристика пред’явлення для впізнання. 
108. Процесуальна характеристика огляду. 
109. Процесуальна характеристика ексгумації трупа. 
110. Процесуальна характеристика освідування особи. 
111. Процесуальна характеристика обшуку. 
112. Процесуальна характеристика слідчого експерименту. 
113. Підстави та порядок проведення експертизи. 
114. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 
115. Види негласних слідчих (розшукових) дій. 
116. Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж. 
117. Фіксація та збереження інформації, отриманої з електронних 

комунікаційних мереж за допомогою технічних засобів та в результаті зняття 
відомостей з електронних інформаційних систем. 

118. Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж. 
119. Зняття інформації з електронних інформаційних систем. 
120. Обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння 

особи. 
121. Установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного 

засобу). 
122. Аудіо-, відеоконтроль місця 
123. Спостереження за особою, річчю або місцем.  
124. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації. 
125. Контроль за вчиненням злочину. 
126. Контрольована поставка. 
127. Контрольована та оперативна закупка. 
128. Спеціальний слідчий експеримент. 



129. Імітування обстановки злочину. 
130. Поняття, зміст та значення повідомлення особи про підозру. 
131. Порядок повідомлення про підозру. 
132. Допит підозрюваного. 
133. Зміна повідомлення про підозру. 
134. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення 

досудового розслідування. 
135. Процесуальний порядок зупинення досудового розслідування у разі, 

коли оголошено в розшук підозрюваного. 
136. Процесуальний порядок зупинення досудового розслідування у разі, 

коли підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі у 
кримінальному провадженні, за умови підтвердження цього відповідним 
медичним висновком. 

137. Процесуальний порядок зупинення досудового розслідування у разі, 
коли встановлена наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах 
міжнародного співробітництва. 

138. Процесуальний порядок зупинення досудового розслідування якщо 
слідчий суддя відмовив у задоволені клопотання про здійснення спеціального 
досудового розслідування. 

139. Особливості процесуальної діяльності щодо оголошення в розшук 
підозрюваного. 

140. Процесуальний порядок зупинення досудового розслідування якщо 
наявні об’єктивні обставини, що унеможливлюють подальше проведення 
досудового розслідування в умовах воєнного стану. 

141. Форми закінчення досудового розслідування. 
142. Закриття кримінального провадження. 
143. Звільнення особи від кримінальної відповідальності. 
144. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про 

застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру. 
145. Особливості розслідування кримінальних проступків. 
146. Поняття і суть оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час 

досудового розслідування. 
147. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового 

розслідування. 
148. Порядок оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора. 
149. Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні. 
150. Поняття, суть і значення підготовчого провадження. 
151. Порядок і строки підготовчого провадження. 
152. Поняття, суть і значення стадії судового розгляду. 
153. Загальні положення судового розгляду у кримінальному провадженні.  
154. Межі судового розгляду. 
155. Процедура судового розгляду. 
156. Види судових рішень. 
157. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма. 
158. Зміст ухвали. Види вироків. 
159. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків. 
160. Провадження в суді присяжних. 



161. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. 
162. Порядок і строки апеляційного оскарження. 
163. Апеляційний розгляд. 
164. Судові рішення суду апеляційної інстанції. 
165. Провадження в суді касаційної інстанції. 
166. Порядок і строки касаційного оскарження. 
167. Касаційний розгляд. 
168. Судові рішення суду касаційної інстанції. 
169. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України.  
170. Порядок здійснення кримінального провадження за нововиявленими 

або виключними обставинами. 
171. Кримінальне провадження на підставі угод. 
172. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. 
173. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. 
174. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. 
175. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру. 
176. Кримінальне провадження, яке містить державну таємницю та на 

території дипломатичних представництв. 
177. Наслідки набрання законної сили судовим рішенням. 
178. Порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні.  
179. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків. 
180. Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в 

умовах воєнного стану. 
181. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в 

умовах воєнного стану. 
182. Скасування запобіжного заходу для проходження військової служби 

за призовом під час мобілізації, на особливий період або зміна запобіжного заходу 
з інших підстав. 

183. Поняття, завдання та правова основа міжнародного співробітництва 
під час кримінального провадження. 

184. Процесуальний порядок надання міжнародної правової допомоги під 
час проведення процесуальних дій. 

185. Сутність видачі (екстрадиції) особи, яка вчинила злочин. 
186. Спрощений порядок видачі осіб з України. 
187. Кримінальне провадження у порядку перейняття. Порядок і умови 

перейняття кримінального провадження від іноземних держав. 
188. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача 

засуджених осіб. 
189. Обсяг і порядок співробітництва з Міжнародним кримінальним судом.  
190. Передання кримінального провадження в рамках співробітництва з 

Міжнародним кримінальним судом. 
191. Конфіденційність та захист відомостей, що стосуються національної 

безпеки України під час співробітництва з Міжнародним кримінальним судом. 
192. Виконання Міжнародним кримінальним судом функцій на території 

України. 



193. Тимчасова передача особи до Міжнародного кримінального суду для 
проведення процесуальних дій. 

194. Особливості затримання осіб, які розшукуються Міжнародним 
кримінальним судом або стосовно яких надійшло прохання Міжнародного 
кримінального суду про тимчасовий арешт або про арешт і передачу. 

195. Передача особи до Міжнародного кримінального суду у спрощеному 
порядку. 

196. Витрати, пов’язані з виконанням прохань Міжнародного 
кримінального суду про співробітництво. 

197. Виконання рішень Міжнародного кримінального суду. 
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14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
Офіційні веб-сторінки державних органів України: 

http://www.president.gov.ua. – офіційний веб-сайт Президента України 
http://www.portal.rada.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховної Ради України 
http://www.kmu.gov.ua – офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України 
http://www.mvs.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ 

України 
https://vs.court.gov.ua – офіційний веб-сайт судової влади в Україні 
https://supreme.court.gov.ua/supreme/ – офіційний веб-сайт Верховного Суду 
http://www.sbu.gov.ua – офіційний веб-сайт Служби безпеки України 
http://www.gp.gov.ua – офіційний веб-сайт Офісу Генерального прокурора 

http://www.portal.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.mvs.gov.ua/
https://vs.court.gov.ua/sud814/
https://supreme.court.gov.ua/supreme/
http://www.sbu.gov.ua/
http://www.gp.gov.ua/


https://nabu.gov.ua/ – офіційний веб-сайт Національного антикорупційного 
бюро України 

https://dbr.gov.ua/ – офіційний веб-сайт Державного бюро розслідувань. 
http://www.minjust.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства юстиції 

України. 
http://www.reyestr.court.gov.ua – Єдиний реєстр судових рішень в Україні. 
http://www.vkka.gov.ua – офіційний веб-сайт Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України. 
http://www.nbuv.gov.ua – офіційний веб-сайт Національної бібліотеки 

України ім. В.І.Вернадського. 
http://www.pravoznavec.com.ua – офіційний веб-сайт Електронна бібліотека 

юридичної літератури “Правознавець”. 
http://www.icpo.centrmia.gov.ua – офіційний веб-сайт Національного 

Центрального бюро Інтерполу в Україні. 
https://www.echr.coe – офіційний веб-сайт Європейського суду з прав 

людини. 
 

15. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Здобувач вищої освіти заочної форми навчання виконує контрольну роботу 
з навчальної дисципліни кримінальний процес у відповідності із запропонованою 
тематикою. 

Варіант 1 
1. Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії. 
2. Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх 

застосування. 
3. Загальні положення судового розгляду. 

 
Варіант 2 

1. Засади кримінального провадження. 
2. Строки досудового розслідування. 
3. Кримінальне провадження на підставі угод. 

 
Варіант 3 

1. Слідчий суддя, як суб’єкт кримінального провадження. 
2. Підстави затримання підозрюваного у вчиненні кримінального 

правопорушення. 
3. Процесуальний порядок подачі апеляцій. 

 
Варіант 4 

1. Розумні строки в кримінальному процесі. 
2. Види слідчих (розшукових) дій в кримінальному процесі. 
3. Загальні засади міжнародного співробітництва. 

 
Варіант 5 

1. Докази і доказування в кримінальному процесі. 
2. Підстави і процесуальний порядок проведення обшуку. 

https://nabu.gov.ua/
https://dbr.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://vkka.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
https://www.echr.coe/


3. Касаційне провадження у кримінальному судочинстві. 
 

Варіант 6 
1. Втручання у приватне спілкування у кримінальному процесі. 
2. Речові докази і документи у кримінальному судочинстві. 
3. Судовий розгляд. 

Варіант 7 
1. Сторони кримінального провадження. 
2. Види запобіжних заходів. 
3. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. 

 
Варіант 8 

1. Предмет та межі доказування в кримінальному процесі. 
2. Тримання під вартою, як запобіжний захід. 
3. Кримінальне провадження, щодо окремої категорії осіб. 

 
Варіант 9 

1. Процесуальна форма та процесуальні гарантії. 
2. Повідомлення про підозру, як процесуальна дія. 
3. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. 

 
Варіант 10 

1. Негласні слідчі (розшукові) дії . 
2. Зупинення кримінального провадження. 
3. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція). 
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