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1.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Згідно з навчальним планом на 2019-2020 навчальний рік, на вивчення 

дисципліни «Кримінальне процесуальне право» для денної форми навчання 

виділено 150  академічних годин (5 кредитів ЕCTS), у т.ч. аудиторних 80 годин  

(лекції – 32 годин, практичні заняття 48 годин, самостійна робота 70 годин. 

Опис навчальної дисципліни за показниками та формами навчання наведено в 

таблиці:  

Найменування 

показників 

Напрям підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни «Кримінальне 

процесуальне право» 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних            

ЕСТS – 5 

Галузь знань 08 «Право» 
(обов’язковий компонент ОПП) 

  

Модулів – 4 

Спеціальність: 081 «Право» 

Семестр 

Змістових             

модулів – 4 
6-й семестр 6-й семестр 

Загальна кількість  

академічних              

годин – 150 

      7-й семестр 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 5 

самостійна             

робота – 4 

 

  

   

  

  

Перший (бакалаврський)  

рівень вищої освіти 

Лекції 

6-й семестр –

32 год. 

6-й семестр –  

8 год. 

  
7-й семестр –  

4 год. 

Практичні 

 

6-й семестр 

– 48 год. 

6-й семестр – 

12 год. 

  
7-й семестр –             

4 год. 

Самостійна робота 

6-й семестр - 

70 год. 

7-й семестр -   

112 год.  

 

8 год. – іспит,  

2 год. 

консультація 

Підсумковий контроль -  іспит 
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Метою вивчення навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право 

України» є  : 

 поглиблене вивчення здобувачами вищої освіти усіх положень кримінально-

процесуального законодавства та механізмів його застосування в практичній 

діяльності; 

 набуття здобувачами вищої освіти навичок і вмінь ефективного застосування 

процесуального законодавства для забезпечення встановлення об’єктивної 

істини, захисту прав і свобод громадян, справедливості правосуддя; 

  набуття здобувачами вищої освіти необхідної науково-методологічної 

підготовки, яка забезпечить їм бачення проблем законодавства і практики 

його застосування, шляхів їх розв’язання, використовуючи навички творчого 

мислення та самовдосконалення свого професійного рівня; 

 формування навичок прийняття юридичних рішень та складання юридичних 

документів у кримінальних провадженнях, опанування логіки, мови та 

офіційно-ділового стилю документів. 

          Основними завданнями вивчення дисципліни «Кримінальне процесуальне 

право України» є розуміння, тлумачення, та застосування процедури стадій 

кримінально процесуального права,  порядку їх застосування. 

 

2.ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Передумовою до вивчення базової навчальної дисципліни «Кримінальне 

процесуальне право» є оволодіння фаховими компетентностями, що формуються під 

час вивчення дисциплін  «Конституційне право України», «Теорія держави і права», 

«Судові та правоохоронні органи», «Адміністративне право», «Кримінальне право». 
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3.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Символ 

результатів 

навчання за 

спеціальністю 

«Право» 

відповідно до 

освітньо-

професійної 

програми 

 

 

Результати навчання з дисципліни 
«Кримінально процесуальне право» 

Метод 

оцінюва

ння 

РН 1 

 

РН 1. Визначати вагомість та переконливість 

аргументів в процесі оцінки заздалегідь 

невідомих умов та обставин 

 

Ажурна 

пилка 

РН 2 РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у 

контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її 

розв’язання. 

Ажурна 

пилка 

РН 3 РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз 

матеріалів з різних джерел 

Навчаючи

-вчуся 

РН 4 

 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані 

судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Навчаючи

-вчуся 

РН 5 РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих 

фактичних обставин з достатньою 

обґрунтованістю. 

Займи 

позицію 

РН 6 РН 6. Оцінювати недоліки і переваги 

аргументів, аналізуючи відому проблему.  

Панельна 

дискусія 

РН 7 РН 7. Складати та узгоджувати план власного 

дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Акваріум 

РН 8 РН 8. Використовувати різноманітні 

інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин.  

Панельна 

дискусія 

РН 9 РН 9. Самостійно визначати ті обставини. У 

з’ясуванні яких потрібна допомога і діяти 

відповідно до отриманих рекомендацій. 

Навчаючи

-вчуся 

РН 11 РН 11. Володіти базовими навичками риторики. Ток-шоу 

РН 12 РН 12 Доносити до респондента матеріал з 

певної проблематики доступно і зрозуміло 

Начаючи-

вчуся 

РН 13 РН 13. Пояснювати характер певних подій та 

процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту. 

Панельна 

дискусія 

РН 17 РН 17. Працювати в групі, формуючи власний 

внесок у виконання завдань групи. 

Ток –шоу 

РН21 РН 21. Застосовувати набуті знання у різних 

правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки. 

Навчаючи

-вчуся  
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4.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНЕ 

ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО» 

 

Змістовий модуль 1 

Тема 1.  Поняття, завдання і система кримінального процесу  

Тема 2. Кримінальний процесуальний закон 

Тема 3. Засади кримінального процесу 

Тема 4. Суб'єкти кримінального провадження 

Тема 5. Докази і доказування в кримінальному провадженні 

 

Змістовий модуль 2 

Тема 6. Фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення, строки, 

витрати  

Тема 7. Відшкодування шкоди у кримінальному процесі   

Тема 8. Заходи забезпечення кримінального провадження   

 

Змістовий модуль 3 

Тема 9. Загальні положення досудового розслідування   

Тема 10. Провадження слідчих (розшукових) дій  

Тема 11. Повідомлення особі про підозру. Допит підозрюваного  

Тема 12. Зупинення і закінчення досудового розслідування  

 

Змістовий модуль 4 

Тема 13. Підсудність. Підготовче провадження  

Тема 14. Загальні положення судового розгляду 

Тема 15. Апеляційне провадження 

Тема 16. Касаційне провадження  

Тема 17. Особливі порядки провадження в кримінальному процесі України                 

Тема 18. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження   
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5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«КРИМІНАЛЬНЕ 

ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО» 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

всього у тому числі Всього у тому числі 

Л П Лаб кур с. р. Л П лаб кур с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 5 2 2   4 8 2    6 

Тема. 2 5 2 2   4 10 2 2   6 

Тема 3 5 2 2   4 10 2 2   6 

Тема 4 5 4 2   4 10 2 2   6 

Тема 5 5 2 2   4 8 2    6 

Разом за змістовим 
модулем 1 

42 12 10   20 46 10 
 

6 
 

  30 
 

Змістовий модуль 2 

Тема 6 5 2 2   4 10 2 2   6 

Тема 7 5 2 2   4 6     6 

Тема 8 5 4 2   4 8  2   6 

Разом за змістовим 
модулем 2 

26 8 6   12 24 2 4   18 

Змістовий модуль 3 

Тема 9 5 2 2   4 6     6 

Тема 10 5 2 2   4 8  2   6 

Тема 11 5 2 2   4 6     6 

Тема 12  5 2 2   4 6     6 

Разом за змістовим 

модулем 3 

32 8 8   16 26  2   24 

Змістовий модуль 4 

Тема 13 5 2 2   4 6     6 

Тема 14 5 4 2   4 6     6 

Тема 15 5 2 2   4 10  4   6 

Тема 16 5 2 2    6     6 

Тема 17 5 2 2   4 6     6 

Тема 18  5 2 2   4 10  4   6 

Разом за змістовим 
модулем  4 

50 14 12   24 44  8   36 

Форма контролю  Іспит Іспит – 8 год. 
Консультація 2 год. 

Всього  150 32 48   70 150 12 16   112 

Примітка: л – лекції, п – практичні заняття, лб – лабораторно-практичні заняття; інд 

– індивідуальні завдання, СР – самостійна робота. 
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6.ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ 

ПРАВО» 

Лекції, практичні заняття, теми рефератів, доповідей, презентацій 

 

 

Загальна частина 

Змістовий модуль 1 

 

Лекційне заняття № 1  

Тема 1.  Поняття, 

завдання і cиcтема 

кримінального 

процесу (2 год.) 

 

 

 

1.Поняття кримінального процесу як діяльності 

компетентних органів і посадових осіб.  

2.Поняття і система кримінального процесуального 

законодавства України. 

3.Завдання кримінального процесу.  

4.Система стадій кримінального процесу. 

5.Поняття, види та сутність кримінально-

процесуальних функцій. 

6.Поняття та сутність кримінально-процесуальних 

правовідносин.  

7.Поняття, види та значення кримінально-

процесуальних гарантій. 

8.Кримінально-процесуальна форма. 

9.Кримінально-процесуальні акти. 

 

 

Практичне заняття № 1 

(2 год.) 

 

 

1.Сутність та значення кримінального процесу. 

2.Поняття і система кримінального процесуального 

законодавства України. 

3.Завдання кримінального процесу.  

4.Поняття, види та сутність кримінально-

процесуальних функцій. 

5.Поняття та сутність кримінально-процесуальних 

правовідносин. 6.Поняття, види та значення 

кримінально-процесуальних гарантій. 

7.Кримінально-процесуальна форма.  

8.Кримінально-процесуальні акти 

 

Теми рефератів, 

доповідей, презентацій 

 

 

1.Історичні типи (форми) кримінального судочинства. 

2.Кримінальний процес як юридична наука. 

3.Історія становлення та розвитку вітчизняного 

кримінального процесу. 

4. Моральні засади кримінального судочинства.  

5.Сучасні напрями удосконалення кримінально-

процесуальної форми. 
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Лекційне заняття № 2  

Тема. 2. Кримінальний 

процесуальний закон  

 

1.Поняття, сутність і значення кримінально-

процесуального закону. 

2.Джерела кримінально-процесуального закону. 

3. Поняття, види та структура кримінально-

процесуальних норм. 

4.Застосування кримінального процесуального закону 

за аналогією. 

6.Чинність кримінального процесуального закону в 

часі, просторі та щодо осіб. 

 

 

Практичне заняття № 2 

(2 год.) 

 

 

1.Поняття і завдання кримінального процесу України.  

2.Стадії кримінального процесу України. 

3.Кримінальні процесуальні правовідносини. 

4.Кримінальні процесуальні функції. 

5.Поняття та джерела кримінального процесуального 

права. 

6.Кримінально–процесуальні норми. 

7.Процесуальна форма та процесуальні гарантії. 

8.Дія кримінально-процесуального закону в часі, в 

просторі та щодо осіб. 

 

 

Теми рефератів, 

доповідей, презентацій 

 

 

1.Напрями удосконалення кримінально-

процесуального законодавства щодо процесуальної 

діяльності органів досудового розслідування. 

2.Шляхи удосконалення кримінально-процесуального 

законодавства щодо процесуальної діяльності органів 

судової влади. 

3.Тлумачення кримінального процесуального закону. 

4.Дія кримінального процесуального закону в часі. 

5.Дія кримінального процесуального закону в 

просторі. 

6.Дія кримінального процесуального закону за колом 

осіб  

 

 

Лекційне заняття № 3  

Тема 3. Засади 

кримінального 

процесу (2 год.) 

 

1.Поняття, значення і система засад кримінального 

провадження. 

2.Характеристика значення та змісту засад 

кримінального провадження. 

 

 

 

Практичне заняття № 3 

(2 год.) 

 

1.Поняття і значення засад кримінального 

провадження. 

2.Характеристика засад кримінального провадження.  
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Теми рефератів, 

доповідей, презентацій 

 

 

1.Забезпечення права на свободу та особисту 

недоторканність під час кримінального провадження. 

2.Засада недоторканності житла чи іншого володіння 

особи та її реалізація у кримінальному провадженні. 

3.Презумпція невинуватості та забезпечення 

доведеності вини як засада кримінального процесу. 

4.Змагальність та свобода в поданні особами до суду 

доказів і диспозитивність як засади кримінального 

судочинства. 

5.Свобода від самовикриття та право не свідчити 

проти близьких родичів та  

 

членів сім'ї як конституційна засада правосуддя у 

кримінальному провадженні. 

6.Розумність строків як засада кримінального процесу. 

 

 

 

Лекційне заняття № 4  

Тема 4. Суб'єкти 

кримінального 

провадження (4 год.) 

 

 

1.Поняття і класифікація суб’єктів кримінального 

процесу. 

2.Суд (суддя), слідчий суддя як суб’єкти кримінально-

процесуальної діяльності. 

3.Прокурор у кримінальному процесі.  

4.Правовий статус органів і посадових осіб, які 

здійснюють досудове розслідування.  

5Підозрюваний, обвинувачений, їх процесуальне 

становище. 

6.Перекладач, поняті, заявник, секретар судового 

засідання, судовий розпорядник, їх права та обов`язки. 

 

 

 

Практичне заняття № 4 

(4 год.) 

 

 

1.Поняття і класифікація суб'єктів кримінального 

провадження. 

2.Суд, його повноваження. Слідчий суддя, його 

повноваження. 

3.Сторона обвинувачення.  

4.Сторона захисту.  

5.Інші суб'єкти кримінального  провадження, їх 

процесуальні права та обов’язки. 
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Теми рефератів, 

доповідей, презентацій 

 

 

1.Роль органів досудового розслідування у реалізації 

кримінально процесуальних функцій. 

2.Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному провадженні. 

3.Забезпечення прав і законних інтересів 

підозрюваного в кримінальному процесі. 

4.Слідчий суддя, його права і обов’язки при здійснені 

судового контролю за дотриманням прав, свобод та 

інтересів у кримінальному провадженні. 

5.Роль спеціаліста у кримінальному провадженні. 

 

Лекційне заняття № 5 

Тема №5.  Докази і 

доказування  в 

кримінальному 

провадженні (2 год.) 

 

 

1.Поняття, значення та мета кримінально-

процесуального доказування. 

2.Предмет та межі доказування. 

3.Суб`єкти доказування.  

4.Особливості доказування у різних стадіях 

кримінального процесу. 

5.Збирання, перевірка доказів та їх процесуальних 

джерел. 

6.Речові докази та документи. 

 

Практичне заняття № 5 

(2 год.) 

 

 

1.Поняття доказу і джерел доказів. 

2.Належність і допустимість доказів та їх джерел. 

3.Предмет доказування в кримінальному провадженні. 

4.Доказування в кримінальному провадженні як 

збирання, перевірка та оцінка доказів. 

5.Класифікація доказів та їх процесуальних джерел.  

6.Речові докази. 

7.Висновок експерта. 

8.Документи. 

 

Теми рефератів, 

доповідей, презентацій  

 

 

1.Правові гарантії у кримінально-процесуальному 

доказуванні. 

2.Непрямі докази в кримінальному процесі. 

3.Встановлення об’єктивної істини як мета 

кримінально-процесуального доказування. 

4.Використання результатів оперативно-розшукових 

заходів під час кримінально-процесуального 

доказування. 

5.Презумпції в кримінально-процесуальному 

доказуванні. 

6.Висновок експерта як джерело доказів. 

7.Речові докази у кримінальному процесі. 

 

Змістовий модуль 2 
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Лекційне заняття № 6 

Тема 6. Фіксування 

кримінального 

провадження. 

Процесуальні рішення, 

строки, витрати   

 

1.Форми фіксування кримінального провадження. 

Протоколи і додатки до них. Їх форма та зміст.  

2.Порядок застосування технічних засобів фіксування 

кримінального провадження.  

3.Процесуальні рішення. Їх види, форма та зміст.  

4.Процесуальні строки: поняття та види.  

5.Процесуальні витрати: поняття, види. 

 

Практичне заняття № 6 

(2 год.) 

 

 

1.Поняття і форми технічного фіксування 

кримінального провадження.  

2.Процесуальні рішення. Їх види, форма та зміст. 

3.Процесуальні строки: поняття та види.  

4.Процесуальні витрати: поняття, види. 

  

Теми рефератів, 

доповідей, презентацій 

 

 

1.Поняття і форми технічного фіксування 

кримінального провадження.  

2.Значення реєстру матеріалів досудового 

розслідування у кримінальному провадженні. 

3.Поряд складання протоколу у кримінальному 

провадженні  

4.Процесуальні рішення. Їх види, форма та зміст. 

5.Процесуальні строки: поняття та види.  

6.Процесуальні витрати у кримінальному 

провадженні.  

 

 

Лекційне заняття № 7 

Тема 7. 

Відшкодування шкоди 

у кримінальному 

процесі (2 год.) 

 

 

1.Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню 

(компенсації) у  кримінальному провадженні.  

2.Поняття та значення цивільного позову у 

кримінальному провадженні. 

3.Предмет, підстави пред’явлення та порядок 

вирішення цивільного позову у кримінальному 

провадженні. 

4.Відшкодування майнової (моральної) шкоди, 

завданої незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю правоохоронних органів та суду. 

 

 

Практичне заняття № 7 

(2 год.) 

 

 

1.Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню 

(компенсації) у    кримінальному провадженні.  

2.Цивільний позов у кримінальному провадженні. 

Вирішення цивільного позову у кримінальному 

провадженні. 
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3.Вікодування майнової (моральної) шкоди, завданої 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 

правоохоронних органів та суду. 

 

Теми рефератів, 

доповідей, презентацій 

 

 

1.Право потерпілого на відшкодування шкоди, 

завданої кримінальним правопорушенням. 

2.Цивільний позов як кримінально-процесуальний 

засіб забезпечення прав і законних інтересів осіб. 

3.Порядок подання цивільного позову у 

кримінальному провадженні.  

 

 

Лекційне заняття № 8 

Тема 8. Заходи 

забезпечення 

кримінального 

провадження  (4 год.) 

 

 

1.Поняття, призначення та види заходів забезпечення 

кримінального провадження. 

2.Підстави та порядок затримання особи, яка 

підозрюється у вчиненні злочину, уповноваженою 

службовою особою без ухвали слідчого судді.Строк 

затримання.  

3.Протокол затримання, його форма та зміст. 

Вручення підозрюваному копії протоколу затримання.  

4.Права та обов'язки затриманого. 5.Поняття, підстави 

та мета застосування запобіжних заходів. Види 

запобіжних заходів.  

6.Підстави та порядок зміни і скасування запобіжного 

заходу у вигляді взяття під варту. 

 

 

Практичне заняття № 8 

(4 год.) 

 

 

1.Підстави та порядок затримання особи, підозрюваної 

у вчиненні кримінального правопорушення. 

2.Види заходів забезпечення та їх застосування. 

3.Види запобіжних заходів та їх застосування. 

4.Тримання під вартою як запобіжний захід. Підстави 

та порядок  його обрання, зміни і скасування. 

5.Строки тримання підозрюваного, обвинуваченого 

(під вартою і порядок їх продовження.  

6.Підстави та порядок обрання, зміни і скасування 

запобіжних заходів. 
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Теми рефератів, 

доповідей, 

тпрезентацій 

 

 

1.Загальна характеристика заходів забезпечення 

кримінального провадження. 

2.Затримання особи, яка підозрюється у вчинені 

кримінального правопорушення. 

3.Тримання під вартою, як винятковий запобіжний 

захід під час досудового розслідування.  

4.Загальна характеристика запобіжних заходів. 

 

 

 

Особлива частина  

Змістовий модуль 3 

 

Лекційне заняття № 9 

Тема 9. Загальні 

положення досудового 

розслідування (2 год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Поняття і завдання досудового розслідування. 

Співвідношення досудового розслідування і судового 

слідства. 

2.Початок досудового розслідування. Відомості, які 

вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

3.Поняття і види підслідності кримінальних 

проваджень. Випадки визначення підслідності 

прокурором. 

4.Строки досудового розслідування. Порядок їх 

продовження. 

5.Підстави та порядок об'єднання і виділення 

кримінальних проваджень. 

6.Процесуальне оформлення цих рішень. 

7.Розслідування кримінальних проваджень групою 

слідчих, Порядок створення слідчої групи. 

 

Практичне заняття № 9 

(2 год.) 

 

 

1.Форми досудового розслідування. 2.Поняття та види 

підслідності злочинів. 

3.Доручення слідчого про проведення 

слідчих(розшукових) і негласних слідчих 

(розшукових) дій. 

4.Здійснення  досудового розслідування кількома 

слідчими. 

5.Строки досудового розслідування.  

6.Недопустимість розгoлошeння даних досудового 

розслідування. 

7.Розгляд клопотань слідчим. 

8.Підстави та порядок об'єднання і виділення 

кримінальних проваджень. 
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Теми рефератів, 

доповідей, презентацій 

 

 

1.Зміст, форми та принципи взаємодії слідчого і 

оперативних підрозділів. 

2.Об`єднання і виділення матеріалів досудового 

розслідування під час досудового провадження. 

3.Гарантії недопустимості розголошення відомостей 

досудового розслідування. 

4.Порядок об'єднання і виділення матеріалів  

кримінального провадження.  

 

 

Лекційне заняття № 10 

Тема 10. Провадження 

слідчих (розшукових) 

дій (2 год.) 

 

 

1.Слідчі(розшукові) дії. Поняття, види  та загальні 

вимоги до їх проведення.  

2.Порядок виклику і допиту свідка. 3.Особливості 

виклику і допиту неповнолітнього свідка.  Порядок 

виклику і допиту потерпілого. 

4.Одночасний допит кількох раніше допитаних осіб. 

5.Проведення допиту в режимі відеоконференції. 

6.Огляд. Його мета, види і порядок проведення.  

7.Ексгумація трупа. 

8.Освідування. його поняття, мета, види, підстави та 

порядок проведення. 

9.Пред'явлення для впізнання. його поняття, мета, 

види, порядок проведення і оформлення.  

10.Слідчий експеримент.  

11.Обшук. його поняття, види, підстави та порядок 

проведення.  

12.Негласні слідчі (розшукові) дії як різновид слідчих 

(розшукових) дій. Їх види та підстави  для їх 

проведення. 

 

 

Практичне заняття № 10 

(2 год.) 

 

 

1.Допит свідка. 

2.Допит потерпілого. 

3.Допит кількох раніше допитаних осіб. 

4.Пред’явлення осіб, речей, трупа  для впізнання. 

5.Обшук, його мета, види, підстави та порядок 

провадження. 

6.Огляд, його мета, види і порядок провадження. 

Ексгумація трупа. 

7.Освідування, його мета, види і порядок 

провадження. 

8.Слідчий експеримент, його мета, підстави та порядок 

провадження. 

9.Підстави та порядок призначення експертизи під час 

досудового розслідування. 
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10.Негласні слідчі (розшукові) дії. Поняття, види. 

11.Підстави та порядок проведення і документального 

оформлення негласних слідчих (розшукових) дій 

 

Теми рефератів, 

доповідей, презентацій 

 

 

1.Процесуальні особливості виклику та допиту 

малолітньої та особи у кримінальному провадженні. 

2.Проблема застосування примусу під час проведення 

слідчих (розшукових) дій та права людини. 

3.Негласні слідчі (розшукові) дії та їх види у 

кримінальному процесі. 

 

 

Лекційне заняття № 

11(2 год.) 

Тема 11. Повідомлення 

особі про підозру. 

Допит підозрюваного 

(2 год.) 

 

 

1.Суть і значення повідомлення особі про підозру в 

кримінальному провадженні України. 

2.Підстави та процесуальний порядок зміни 

повідомлення про підозру. 

3.Особливості повідомлення про підозру окремій 

категорії осіб. 

4.Допит особи, якій вручено письмове повідомлення 

про підозру. Процесуальне значення показань і 

пояснень підозрюваного для суду, який ухвалюватиме 

рішення  в судовому розгляді. 

 

 

Практичне заняття № 11 

(2 год.) 

 

1.Випадки обов’язкового письмового повідомлення 

особи про підозру. Його процесуальне значення. 

2.Форма та зміст письмового повідомлення про 

підозру. 

3.Строк і порядок вручення особі письмового 

повідомлення про підозру та пам’ятки  про 

процесуальні права і обов’язки. 

4.Підстави та процесуальний порядок зміни 

письмового повідомлення про підозру. 

5.Особливості повідомлення про підозру окремій 

категорії осіб. 

6.Допит особи, якій вручено письмове повідомлення 

про підозру. 

Теми рефератів, 

доповідей, презентацій 

 

 

1.Особливості повідомлення про підозру окремій 

категорії осіб. 

2.Форма та зміст письмового повідомлення про 

підозру. 

3.Підстави та процесуальний порядок зміни 

повідомлення про підозру. 

 

Лекційне заняття № 12 

Тема 12. Зупинення і 

закінчення досудового 

1.Зупинення досудового розслідування: поняття, 

підстави, умови та процесуальний порядок. 

2.Підстави та процесуальний порядок відновлення 

зупиненого досудового розслідування.  
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розслідування (2 год.) 

 

3.Форми закінчення досудового розслідування.  

4.Підстави та процесуальний порядок закінчення 

досудового розслідування зверненням прокурора до 

суду з обвинувальним актом.  

5.Відкриття матеріалів іншій стороні. Підстави для 

обмеження доступу сторони до матеріалів.  

6.Обвинувальний акт, його форма, зміст і 

процесуальне значення. 

7.Реєстр матеріалів досудового розслідування та інші 

додатки до обвинувального акту.  

8.Підстави для закінчення досудового розслідування 

складанням прокурором клопотання про застосування  

примусових заходів медичного або виховного 

характеру. 

 

Практичне заняття № 

12  

 

 

1.Підстави та процесуальний порядок зупинення 

досудового розслідування. Оголошення розшуку 

підозрюваного. 

2.Підстави та порядок відновлення досудового 

розслідування.Форми закінчення досудового 

розслідування. 

3.Підстави та процесуальний порядок закриття 

кримінального провадження. 

4.Постанова слідчого, прокурора про закриття 

кримінального провадження, її значення, і зміст. 

5.Закінчення досудового розслідування зверненням 

прокурора до суд з клопотанням про звільнення 

підозрюваного від кримінальної відповідальності. 

6.Процесуальний порядок закінчення досудового 

розслідування складанням обвинувального акту. 

Відкриття матеріалів іншій стороні. 

7.Обвинувальний акт, його значення, форма та зміст. 

Додатки до обвинувального акту. 

8.Звернення прокурора до суду  з обвинувальним 

актом. Вручення копії обвинувального акту та реєстру 

матеріалів досудового розслідування. 
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Теми рефератів, 

доповідей, презентацій 

 

1.Підстави та умови зупинення досудового 

розслідування. 

2.Обвинувальний акт у кримінальному провадженні та 

додатки до нього. 

3. Ознайомлення учасників кримінального процесу з 

матеріалами кримінального провадження. 

4.Розшук підозрюваного. 

5.Відкриття матеріалів кримінального провадження 

іншій стороні. 

6.Форми закінчення досудового розслідування. 

7.Обвинувальний акт та його значення. 

8. Структура та зміст обвинувального акту. 

Змістовий модуль 4 

Лекційне заняття № 13  

Тема 13. Підсудність. 

Підготовче 

провадження (2 год.) 

 

1.Поняття та види підсудності у кримінальному 

провадженні. 

2.Поняття, суть і значення підготовчого судового 

провадження. 

3.Порядок і строки підготовчого судового 

провадження. 

4.Ознайомлення з матеріалами кримінального 

провадження. 

 

Практичне заняття  № 

13 (2 год.) 

 

 

1.Поняття та значення підсудності кримінальних 

проваджень. 

2.Види підсудності. 

3.Підстави та порядок передачі справ з одного суду до 

іншого. 

4.Автоматизована система документообігу суду. 

5.Поняття, сутність і завдання підготовчого судового 

провадження. 6.Питання, які з’ясовуються суддею при 

підготовчому судовому провадженні.   

7.Призначення судового розгляду.  

8.Дії судді, пов’язані з підготовкою до судового 

розгляду. 

9.Закінчення підготовчого судового провадження.  

Теми рефератів, 

доповідей, презентацій 

 

1.Підсудність у кримінальному судочинстві. 

2.Процесуальний порядок та строки підготовчого 

судового провадження.  

3.Значення автоматизованої системи документообігу 

суду. 

4.Поняття, сутність і завдання підготовчого судового 

провадження. 

 

Лекційне заняття № 14 

Тема 14. Загальні 

положення  судового 

розгляду (4 год.) 

 

1.Завдання і значення стадії судового розгляду. Строки 

судового розгляду. 
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2.Законний склад суду. Незмінність складу суду при 

розгляді справи. Запасний суддя. Головуючий у 

судовому засіданні, його повноваження. 

3.Участь прокурора в судовому розгляді, його права та 

обов'язки.  

4.Участь обвинуваченого в судовому розгляді. Його 

права та обов'язки. 

 

5.Участь захисника підсудного в судовому розгляді, 

його права та обов'язки.  

6.Участь потерпілого у судовому розгляді. Його права 

та обов’язки. 7.Участь цивільного позивача і 

цивільного відповідача та їх представників у судовому 

розгляді. Їх права та обов’язки. 

8.Журнал судового засідання. Фіксування судового 

процесу технічними засобами. 

 

Практичне заняття № 

14 ( 4 год.) 

 

 

1.Законний склад суду. Незмінність складу суду. 

2.Безпосередність і безперервність судового розгляду. 

3.Межі судового розгляду . Порядок зміни і 

доповнення обвинувачення в суді. Підстави та порядок 

відмови прокурора від обвинувачення. 

4.Рішення, які має право прийняти суд у стадії 

судового розгляду. 

5.Обов’язки присутніх у судовому засідання. Заходи, 

які вживаються до порушників порядку в судовому 

засіданні. 

6.Журнал судового засідання, його зміст. Фіксування 

судового процесу технічними засобами. Зауваження 

щодо журналу судового засідання і технічного запису 

судового процесу та порядок їх розгляду.  

Теми рефератів, 

доповідей, презентацій 

1.Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора під час 

досудового розслідування. 

2.Ухвали слідчого судді, які підлягають оскарженню 

під час досудового розслідування. 

3.Види рішень за результатами розгляду скарги на 

рішення, дії чи бездіяльність прокурора. 

4.Загальні положення судового розгляду. 

5.Межі судового розгляду. 

6.Види вироків. 

7.Апеляційне провадження. 

8.Касаційне провадження -провадження у Верховному 

суді України. 

 

Лекційне заняття № 15 

Тема 15. Апеляційне 

 

1.Конституція України про форми оскарження судових 

рішень у кримінальному провадженні. 
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провадження    (2 год.) 

 

2.Завдання і значення апеляційного провадження.  

3.Судові рішення, на які може бути подана апеляційна 

скарга. 

4.Особи, які мають право подати апеляційну скаргу.  

5.Порядок і строки апеляційного оскарження.  

6.Доповнення , зміна і відмова від апеляційної скарги. 

7.Суди, які розглядають апеляційні скарги. 

8.Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної 

інстанції.  

9.Відкриття апеляційного провадження і вирішення 

суддею-доповідачем питань, пов’язаних з підготовкою 

до апеляційного розгляду.  

10. Строки судового розгляду в суді апеляційної 

інстанції. 

11.Межі перегляду судом апеляційної інстанції. 

Практичне заняття № 

15 (2 год.) 

 

1.Судові рішення, на які може бути подана апеляційна 

скарга. 

2.Особи, які мають право подати  апеляційну скаргу.  

Вимоги до форми та змісту апеляційної скарги. 

3. Порядок і строки апеляційного оскарження. 

Наслідки подання апеляційної скарги. Доповнення, 

зміна та відмова від апеляційної скарги. 

4.Строки і порядок розгляду  справи судом 

апеляційної інстанції. 

5.Повноваження суду апеляційної інстанції за 

наслідками розгляду апеляційної скарги. 

6. Підстави для скасування або зміни судового 

рішення судом апеляційної інстанції та їх 

характеристика. 

 

7.Ухвала суду апеляційної інстанції, її зміст, порядок 

огoлошення 8.Вирок(постанова) суду апеляційної 

інстанції. 

9.Порядок перевірки ухвал слідчого судді. 
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Теми рефератів, 

доповідей, през 

ентацій 

 

 

1.Завдання і значення апеляційного провадження.  

2.Судові рішення, на які може бути подана апеляційна 

скарга. 

3.Порядок і строки апеляційного оскарження. 

Відновлення строку на апеляційне оскарження, 

підстави та порядок.  

4.Доповнення, зміна і відмова від апеляційної скарги. 

5.Строки судового розгляду в суді апеляційної 

інстанції. 

6.Межі перегляду судом апеляційної інстанції. 

 

Практичне заняття № 

16 

Тема 16. Касаційне 

провадження         (2 

год.) 

 

1.Завдання і значення стадії касаційного провадження. 

Відмінність цієї стадії від апеляційного провадження. 

2.Судові рішення, які можуть бути оскаржені в 

касаційному порядку. 

3.Особи, які мають право подати касаційну скаргу. 

Зміст касаційної скарги. Заперечення на касаційну 

скаргу. 

4.Порядок і строки касаційного оскарження. Вимоги 

до касаційної скарги. 

5.Порядок і строки відкриття касаційного 

провадження. Залишення касаційної скарги без руху 

або її  повернення. 

6.Підготовка касаційного розгляду. Призначення 

касаційного розгляду. Відмова від касаційної скарги, 

зміна і доповнення касаційної скарги під час 

касаційного провадження. Заперечення на касаційну 

скаргу. 

7.Межі перегляду судом касаційної інстанції. 

Недопустимість погіршення правового становища 

виправданого та засудженого. 

8.Порядок касаційного розгляду. Можливість 

письмового касаційного провадження. 

9.Особи, які беруть участь у касаційному розгляді. 

Випадки обов’язкового виклику обвинуваченого. 

10.Повноваження суду касаційної інстанції за 

наслідками розгляду касаційної скарги. Ухвала суду 

касаційної інстанції. Її зміст і порядок оголошення. 

11.Новий розгляд справи після скасування судового 

рішення судом касаційної інстанції. 

 

Практичне заняття № 

16 (2 год.) 

 

 

1.Судові рішення, які можуть бути оскаржені в 

касаційному порядку. 

2.Особи, які мають право подати касаційну скаргу.  

3.Порядок і строки касаційного оскарження. 

4.Зміст касаційної скарги. Доповнення, зміна і відмова 

від касаційної скарги. 
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5.Строки і порядок судового розгляду у касаційній 

інстанції. 

6.Повноваження суду касаційної інстанції за 

наслідками розгляду касаційної скарги. Підстави для 

скасування або зміни судового рішення судом 

касаційної інстанції. 

7.Ухвала суду касаційної інстанції. Її зміст і  порядок 

оголошення. 

Теми рефератів, 

доповідей, презентацій 

 

 

1.Завдання і значення стадії касаційного провадження. 

2.Порядок і строки касаційного оскарження. Вимоги 

до касаційної скарги. 

3.Порядок і строки відкриття касаційного 

провадження.  

4.Залишення касаційної скарги без руху або її  

повернення. 

5.Підстави для скасування чи зміни вироку, ухвали 

касаційним судом. Недопустимість погіршення 

становища виправданого, засудженого. 

 

Лекційне заняття № 17 

Тема 19 Особливі 

порядки провадження 

в кримінальному 

процесі України (2 

год.) 

 

 

1.Кримінальне провадження на підставі угод.  

2.Кримінальне провадження у формі приватного 

обвинувачення. 

3.Особливості предмету доказування у кримінальному 

провадженні щодо неповнолітніх.  

4.Кримінальне провадження щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру.  

5.Особливості досудового розслідування у цьому 

провадженні.  

6.Кримінальне провадження щодо окремої категорії 

осіб. 

7.Інші види особливих порядків провадження.  

 

Практичне заняття № 

17 (2 год.) 

 

 

1.Кримінальне провадження на підставі угод.  

2.Поняття та види угод у кримінальному провадженні.  

3.Порядок судового провадження на підставі угод.  

4.Кримінальне провадження у формі приватного 

обвинувачення.  

5.Особливості предмету доказування у кримінальному 

провадженні щодо неповнолітніх.  

6.Кримінальне провадження щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру.  

7.Особливості досудового розслідування у цьому 

провадженні.  

8.Кримінальне провадження щодо окремої категорії 

осіб. 

Інші види особливих порядків провадження.  
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Теми рефератів, 

доповідей, презентацій 

 

 

1.Загальна характеристика кримінального 

провадження на підставі угод.  

2.Поняття кримінального провадження у формі 

приватного обвинувачення 

3.Кримінальне провадження щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру.  

4.Кримінальне провадження, яке містить відомості, що 

становлять державну таємницю. 

5.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. 

 

Лекційне заняття № 18 

Тема 18. Міжнародне 

співробітництво під 

час кримінального 

провадження (2 год.) 

 

 

1.Міжнародна правова допомога у кримінальних 

провадженнях.  

2.Видача особи(екстрадиція): поняття  і значення    для 

виконання завдань кримінального судочинства. 

3.Кримінальне провадження в порядку перейняття                                                                                                                                                  

4.Визнання та виконання вироків судів іноземних 

держав та передача засуджених осіб.  

 

 

Практичне заняття № 

18 (2 год.) 

 

 

1.Міжнародна правова допомога у кримінальних 

справах.  

2.Видача особи(екстрадиція): поняття і значення для 

виконання завдань кримінального судочинства. 

3.Кримінальне провадження в порядку перейняття. 

Поняття та умови  перейняття кримінального 

переслідування. Форма та зміст прохання про 

перейняття кримінального переслідування. 

4.Визнання та виконання вироків судів іноземних 

держав та передача засуджених осіб. Підстави для 

визнання і виконання вироків судів іноземних держав 

в Україні. Запит про виконання вироку суду іноземної 

держави. Розгляд запиту Міністерством юстиції 

України. Строки і порядок розгляду судом України 

питання про виконання вироку суду іноземної 

держави. Порядок звернення вироку іноземного суду 

до виконання. 
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Теми рефератів, 

доповідей, презентацій  

 

1.Підстави та порядок зносин з компетентними 

органами іноземних держав. Загальні вимоги щодо 

надання міжнародної правової допомоги. 2.Загальні 

умови видачі особи (екстрадиції). Центральні органи, 

які відають питаннями екстрадиції. 

3.Порядок  передачі прохання про перейняття  

кримінального переслідування. 

 

7.САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 

Назва теми год 

1 Застосування кримінально процесуального закону за аналогією 4 

2 Зворотна дія кримінально процесуального закону  4 

3 Екстериторіальність кримінально процесуального закону  4 

4 Особливі порядки провадження в суді першої інстанції 4 

5 Провадження в суді апеляційної інстанції 4 

6 Право на апеляційне оскарження 4 

7 Провадження в суді касаційної інстанції 4 

8 Провадження за нововиявленими або виключними обставинами 4 

9 Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення 4 

10 Кримінальне провадження на підставі угод 4 

11 Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження 4 

12 Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб 4 

13 Кримінальне провадження щодо неповнолітніх 4 

14 Застосування примусових заходів виховного характеру до 

неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності 
4 

15 Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру 

4 

16 Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять 

державну таємницю 
4 

17 Кримінальне провадження на території дипломатичних 

представництв, консульських установ України. 

4 

 

18 Виконання судових рішень  4 

Всього годин  70 

 

Примітка: У розрахунку годин на виконання самостійної роботи передбачено час на 

виконання індивідуальних завдань 
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8.ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

  Індивідуальна робота здобувача вищої освіти  полягає у поглибленому 

вивченні окремих питань з наступних тем навчальної дисципліни «Криміналье 

процесуальне право України», підготовці презентацій доповідей. 

 Поняття, суть та завдання кримінального процесу 

 Кримінальний процесуальний закон  

 Засади кримінального процесу 

  Суб’єкти кримінального процесу  

 Докази та доказування в кримінальному процесі  

 Процесуальні строки і витрати  

 Заходи забезпечення кримінального провадження 

 Загальні положення досудового розслідування  

 Провадження слідчих(розшукових) дій  

 Повідомлення про підозру 

 Зупинення і закінчення досудового розслідування  

 Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час кримінального провадження  

 Підсудність та підготовче судове провадження 

  Судовий розгляд  

 Провадження з перегляду судових рішень 

 Виконання судових рішень  

 Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження  

 Особливі порядки кримінального провадження  
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9.МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Під час лекційного курсу застосовуються слайдові презентації у програмі 

Microsoft Office Power Point, роздатковий матеріал, дискусійне обговорення 

проблемних питань. Застосовуються лекції-бесіди, лекції- диспути. 

Практичні заняття проводяться у вигляді семінарів-практикумів з виконанням 

ситуаційних завдань ‒ індивідуальних та в групах; конференцій;  рольових ігор. 

 

10.ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль з навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне 

право» включає тематичне оцінювання та модульний контроль. 

Тематичне оцінювання аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти здійснюється на основі отриманих ними поточних оцінок за усні та письмові 

відповіді з предмету, самостійні, практичні та контрольні роботи. 

Поточний контроль за виконанням ІНДЗ здійснюється відповідно до графіку 

виконання завдання. 

Модульний контроль проводиться у формі комп’ютерного тестування.  

Кількість отриманих балів з кожного виду навчальних робіт за різними формами 

поточного контролю виставляється здобувачам вищої освіти у журнал академічної 

групи та електронний журнал після кожного контрольного заходу. 

          Підсумковий контроль навчальної діяльності здобувачів вищої освіти 

здійснюється у формі іспиту. Результати іспиту оприлюднюються в журналі 

академічної групи.  

 

11.ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Оцінка за лекційне заняття виставляється за активність здобувача вищої 

освіти в дискусії, якість конспекту. 

Оцінку на практичному занятті здобувач вищої освіти отримує за виконані 

розрахункові, лабораторні роботи, командні проекти, зроблені доповіді, презентації, 

реферати, есе, активність під час дискусій.  

Під час модульного та підсумкового контролю засобами оцінювання результатів 

навчання з дисципліни є стандартизовані комп’ютерні тести.  

 

12.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Поточний контроль успішності здобувачів вищої освіти - іспит здійснюється за 

чотирирівневою шкалою ‒ «2», «З», «4», «5». 
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Критерії оцінювання результатів навчання 

за чотирирівневою шкалою 

 

Бали Критерії оцінювання 

«Відмінно» Отримують за роботу, в якій повністю і правильно виконано 

завдання. Водночас здобувач вищої освіти має 

продемонструвати вміння аналізувати і оцінювати явища, 

факти і процеси, застосовувати наукові методи для аналізу 

конкретних ситуацій, робити самостійні висновки, на основі 

яких прогнозувати можливий розвиток подій і процесів, 

докладно обґрунтувати свої твердження та висновки. 

«Добре» Отримують за роботу, в якій повністю і правильно виконано 

75 % завдань. Водночас здобувач вищої освіти виявляє 

навички аналізувати і оцінювати явища, факти і події, робити 

самостійні висновки, на основі яких прогнозувати можливий 

розвиток подій і процесів та докладно обґрунтувати свої 

твердження та висновки. 

«Задовільно» Отримують за роботу, в якій правильно виконано 60 % 

завдань. При цьому здобувач вищої освіти не виявив вміння 

аналізувати і оцінювати явища, факти та недостатньо 

обґрунтував твердження та висновки, недостатньо певно 

орієнтується у навчальному матеріалі. 

«Незадовільно» Отримують за роботу, в якій виконано менш як 60 % завдань. 

При цьому здобувач вищої освіти демонструє невміння 

аналізувати явища, факти, події, робити самостійні висновки 

та їх обґрунтувати, що свідчить про те, що студент не оволодів 

програмним матеріалом. 

 

Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється за 100-бальною шкалою.  Вона 

обчислюється як середнє арифметичне значення (САЗ) всіх отриманих здобувачем 

вищої освіти оцінок з наступним переведенням їх у бали за такою формулою: 

БПК =
САЗ×maxПК

5
, 

де БПК – бали з поточного контролю; САЗ – середнє арифметичне значення усіх 

отриманих студентом оцінок (з точністю до 0,01); mах ПК – максимально можлива 

кількість балів з поточного контролю. 

Відсутність студента на занятті у формулі приймається як «0». 

 

Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 

За 100-бальною 

шкалою 

За шкалою 

ECTS 

За національною шкалою 

Іспит Залік 

90‒100 A Відмінно  
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82‒89 B Добре  

 

Зараховано 

75‒81 C 

64‒74 D Задовільно 

60‒63 E 

35‒59 FX Незадовільно (незараховано) з можливістю 

повторного складання 

1‒34 F Незадовільно (незараховано) з обов’язковим 

повторним вивченням 

 

Розподіл балів, що присвоюється здобувачам вищої освіти за підсумкового 

контролю «іспит» 

 

 

Види робіт 

 

Лекції  

Практичні 

заняття 

Самостій- 

на робота 

Модуль-

ний 

контроль 

 

ІНДЗ 

Загаль-

ний бал 

Максимально 

можлива 

кількість балів 

 

10 

 

30 

 

10 

 

40 

 

10 

 

100 

 

13.ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ 

 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу. 

 2. Кримінальне процесуальне право і його місце в системі інших галузей права.  

 3. Історичні форми кримінального процесу. 

 4. Поняття стадії кримінального процесу. 

 5.Система стадій кримінального процесу, їх загальна характеристика, завдання та 

особливості.  

6. Кримінально-процесуальні функції, їх види і значення.  

7.Поняття, структура і особливості кримінально-процесуальних правовідносин.  

8. Кримінально-процесуальна форма.  

9. Поняття та значення засад кримінального провадження.  

10.Система засад кримінального судочинства і правові гарантії їх реалізації. 

11. Рівність перед законом і судом.  

12.Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність.  

13.Недоторканність житла чи іншого володіння особи.  

14.Таємниця спілкування, невтручання у приватне життя.  

15.Презумпція невинуватості. 

 16.Забезпечення права на захист.  

17.Змагальність сторін.  

18.Диспозитивність як засада кримінального провадження.  

19.Гласність і відкритість судового розгляду.  
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20.Поняття суб’єктів кримінального процесу, їх місце і роль у кримінальному 

судочинстві.  

21.Суд, суддя в кримінальному процесі.  

22.Функції та повноваження суду (судді).  

23.Слідчий суддя в досудовому провадженні.  

24.Прокурор у кримінальному процесі та його процесуальне становище у різних 

стадіях кримінального процесу.  

25.Органи досудового розслідування та їх компетенція.  

26.Процесуальне становище слідчого органу досудового розслідування в 

кримінальному процесі.  

27.Підозрюваний та обвинувачений, їх права та обов’язки.  

28.Потерпілий як учасник кримінального процесу.  

29.Захисник і його процесуальне становище. 

30.Представники та законні представники потерпілого, їх права та обов’язки. 

31.Експерт і спеціаліст у кримінальному провадженні, відмінність в їхньому 

процесуальному становищі.  

32.Свідок, його права та обов’язки. Особи, які не можуть бути допитані як свідки. 

33.Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному провадженні. 

34.Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів.  

35.Особисте зобов’язання.  

36.Особиста порука.  

37.Домашній арешт.  

38.Застава, визначення її розміру та порядок внесення.  

39.Застосування електронних засобів контролю.  

40.Тримання під вартою як запобіжний захід. Підстави та процесуальний порядок 

тримання особи під вартою. 

41.Затримання з метою приводу.  

42.Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Строки затримання. 

43.Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх.  

44.Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного заходу. 

45.Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування.  

46.Етапи досудового розслідування.  

47.Дізнання і досудове слідство, як форми досудового розслідування.  

48.Поняття і значення загальних положень досудового розслідування. 

49.Підслідність та її види.  

50.Початок та місце провадження досудового розслідування.  

51.Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження.  

52.Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій.  

53.Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих 

(розшукових) дій.  

54.Допит та його процесуальне оформлення.  

55.Пред’явлення для впізнання та його види. 
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56.Процесуальний порядок пред’явлення для впізнання.  

57.Обшук та його види. Підстави і процесуальний порядок проведення обшуку. 

58.Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення окремих видів огляду. 

59.Ексгумація трупа, підстави і процесуальний порядок її проведення.  

60.Слідчий експеримент.  

61.Освідування і його види. Порядок проведення і оформлення окремих видів 

освідування. 

 62.Експертиза та підстави її проведення.  

63.Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави проведення. 

 64.Види негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і результатів негласних 

слідчих (розшукових) дій.  

65.Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні та в 

інших цілях.  

66.Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру.  

67.Порядок повідомлення про підозру.  

68.Зміна повідомлення про підозру.  

69.Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.  

70.Поняття, підстави і умови та процесуальний порядок зупинення досудового 

розслідування.  

71.Форми закінчення досудового розслідування.  

72.Закриття кримінального провадження: підстави та процесуальний порядок. 

73.Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної 

відповідальності.  

74.Обвинувальний акт та його значення. Структура та зміст обвинувального акту.  

75.Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного 

характеру та його зміст.  

76.Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі.  

77.Види підсудності. Підстави та порядок передачі справ з одного суду до іншого.  

78.Поняття, сутність, завдання та строки підготовчого судового провадження. 

79.Сутність і значення стадії судового розгляду. 

80.Загальні положення судового розгляду.  

81.Межі судового розгляду.  

82.Етапи судового розгляду, їх зміст.  

83.Поняття і значення вироку. Види вироків та їх зміст.  

84.Види перегляду судових рішень у кримінальному процесі. 

85.Правова природа, сутність і завдання перевірки судових рішень в апеляційному 

порядку.  

86.Право на апеляційне оскарження. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в 

апеляційному порядку.  

87.Порядок і строки апеляційного оскарження.  

88.Суть і завдання касаційного провадження.  
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89.Право на касаційне оскарження. Рішення, які можуть бути оскаржені в 

касаційному порядку.  

90.Порядок і строки касаційного оскарження.  

91.Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими 

обставинами.  

92.Строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.  

93.Види судових рішень за наслідками кримінального провадження за 

нововиявленими обставинами.  

94.Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень.  

95.Порядок та строки звернення судового рішення до виконання.  

96.Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві.  

97.Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).  

98.Екстрадиційний арешт.  

99. Види особливих проваджень у кримінальному процесі.  

100. Кримінальне провадження на підставі угод.  

101. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.  

102. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.  

103. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. 

 

14. ПЕРЕЛІК НАОЧНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ  

 

1.Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Кримінально-процесуальне 

право України» для здобувачів вищої освіти факультету права та лінгвістики 

(https://teach.btsau.net.ua/course/view.php?id=904). 

2.Наповненість сайту дистанційного навчання БНАУ (MOODL) 

(https://teach.btsau.net.ua/course/view.php?id=904). 

 

Наочні засоби: 

1.Слайдові презентації у програмі Microsoft Office PowerPoint; 

2. Зал судових засідань (ауд. 21), лабораторія «Криміналістики» (ауд. 23) 

 

 

15.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

 

1.Кримінальний процесуальний кодекс України.-С.ТОВ «ВВП Нотіс»., 2016 – 324с. 

(Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17). 

2. Кримінальний процес: підручник ⁄ За заг. ред. В.В.Коваленка, Л.Д.Удалової, 

Д.П.Письменного. – К. : «Центр учбової літератури», 2013.−544с. (Режим доступу : 

https://www.twirpx.com/file/1377950/). 

3. Кримінальний процес : підруч. / Бойко О.П., Гаркуша А.Г., Захарко А.В., 

Литвинов В.В., Рогальська В.В., Сербін М.М., Солдатенко О.А., Федченко В.М., 

https://teach.btsau.net.ua/course/view.php?id=904
https://teach.btsau.net.ua/course/view.php?id=904
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
https://www.twirpx.com/file/1377950/
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4. Кримінальний процес України в питаннях і відповідях : навч. посіб./ 
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6. Кримінальний процес : підручник / [О. В. Капліна, О. Г. Шило, В. М. 

Трофименко та ін.] ; за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Харків : Право, 

2018.–584 с.(Режим доступу: http://pravo-
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7. Практикум з кримінального процесу: навч. посібник / М.М. Сербін, О.А. 
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за рахунок держави / Ю. І. Азаров, Д. П. Письменний, О. Ю. Хабло // Юридична 
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таблицях] / О. А. Осауленко, А. В. Самодін, Г. М. Степанова та ін. – К. : «Центр 

учбової літератури», 2015. – 140 с.  – Режим доступу : 
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186. – Режим доступу : http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/649. 

11. Щериця С.І. Застосування кримінального процесуального закону відносно 

окремих категорій громадян України / С.І. Щериця // Юридичний науковий 
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12. Щериця С.І. Процесуальна форма звільнення від кримінальної відповідальності 

/ С.І.Щериця // Вісник Запорізького національного університету. – 2014.– Вип. № 6. 
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13. Щериця С.І. Докази й доказування у кримінальному провадженні / С.І.Щериця 

// Вісник Запорізького національного університету. – 2015.– Вип. № 1(II). – С. 202-

208. – Режим доступу : http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/652. 

14.Щериця С.І. Екстериторіальність як виняток територіального принципу дії 

кримінального процесуального закону / С.І. Щериця // Право і суспільство. - 2015. 

– Вип. 5. - С. 195-200. – Режим доступу : http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/797. 
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знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій / С.С. Чернявський, В.О. 

Фінагеєв // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ – 2013. – 

№ 1 (5). – С. 179–185.–Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
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України. – 2009. – № 15. – Ст. 189. – Режим доступу: 
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