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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Кримінально-процесуальне право України 

Викладач (-і) к.ю.н. Манченко О.В. 

Контактний телефон викладача +38(050) 1404892 

E-mail викладача man.olena999@gmail.com 

Формат дисципліни Очний 

Обсяг дисципліни 6 кредитів EKTS  

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69 

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій 

 

2. Анотація до курсу 

Кримінальний процес є сферою державної діяльності, пов'язаною з можливістю 

істотного обмеження прав особи, причому таки обмеження, яки можуть здійснюватися 

виключно на законних підставах. Визнати особу винною у вчиненні кримінального 

правопорушення та призначити їй покарання може тільки суд. Конституція України і 

Кримінальний процесуальний кодекс, закріплюючи права людини, зокрема, на свободу і 

особисту недоторканність, недоторканність житла, таємницю листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції, передбачають, як виняток, в інтересах забезпечення 

нормального руху кримінального провадження, з’ясування істини, прийняття законного, 

обґрунтованого і справедливого рішення застосування ряду заходів процесуального примусу. 

Діяльність органів досудового розслідування, прокуратури та суду щодо розслідування 

кримінальних правопорушень і здійснення правосуддя у кримінальному провадженні має 

суспільно-правовий характер. Кримінальний процес – один із видів реалізації державної 

влади, специфіка якого обумовлена особливістю завдань у сфері боротьби зі злочинністю.  

3. Мета та цілі курсу  

Метою викладання курсу “Кримінальний процес України” є розкриття його значення для 

охорони прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб у кримінальному процесі, для 

зміцнення законності і правопорядку, охорони інтересів суспільства і держави. Кримінальний 

процес є специфічною галуззю, в якій відображається правоохоронна функція держави. 

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Ці вимоги мають знати і виконувати в 

своїй діяльності посадові особи, що здійснюють досудове розслідування і судовий розгляд: 

слідчі, прокурори, судді, а також адвокати – при здійсненні захисту прав і законних інтересів 

підозрюваного, обвинуваченого, підсудного і представництва законних інтересів потерпілого, 

цивільного позивача і цивільного відповідача у кримінальному провадженні. Цілями 

дисципліни “Кримінальний процес України” є вивчення: походження, призначення та 

історичні форми кримінального процесу; чинність кримінального процесуального закону в 

часі, просторі та щодо осіб; джерела кримінального процесуального права; поняття, завдання і 

принципи (засади) кримінального провадження в Україні; правовий статус суб'єктів 

кримінального провадження; теорія доказів; заходи забезпечення кримінально провадження; 

зміст стадій кримінального провадження, а також особливі порядки кримінального 

провадження.  

4. Результати навчання (компетентності) 

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати: теорію кримінального процесу, 

кримінальне процесуальне законодавство України; практику його застосування судами, 

прокурорами, органами досудового розслідування та адвокатами; особливості процесуальної 

діяльності, пов’язаної з міжнародним співробітництвом під час кримінального провадження; 

mailto:man.olena999@gmail.com
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вміти: правильно тлумачити і застосовувати норми кримінального процесуального права; 

самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання, визначати, обґрунтовувати і обстоювати 

свою правову позицію;захищати права, свободи і законні інтереси громадян, юридичних осіб, 

інтереси суспільства і держави. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 180 год. 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 56 год. 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 40 год. 

самостійна робота 84 год. 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 
(рік 

навчання) 

Нормативний / 
вибірковий 

І, ІІ 081«Право» бакалавр нормативна 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Літе

рату

ра 

Завдання, 

год 

Вага 

оцінк

и 

Термін 

виконання 

І семестр. Загальна частина      

Тема 1. Поняття, суть і завдання 

кримінального процессу. Поняття, суть 

і завдання кримінального процесу. 

Кримінальне процесуальне право і його 

місце в системі інших галузей права. 

Історичні форми кримінального 

процесу. Поняття та система стадій 

кримінального процесу, їх загальна 

характеристика та завдання. 

Кримінально-процесуальні функції, їх 

види і значення. Поняття, структура і 

особливості кримінальнопроцесуальних 

правовідносин. Кримінально-

процесуальна форма. Кримінально-

процесуальні акти, їх види і значення. 

Фіксування кримінального 

провадження. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2] 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 2. Кримінально-процесуальне 

законодавство України. Кримінальне 

процесуальне право – самостійна галузь 

права. Джерела кримінального 

процесуального права України. Поняття 

кримінального процесуального закону 

та його значення. Структура 

Кримінального процесуального кодексу 

України. Поняття, структура і види 

кримінальних процесуальних норм. 

Чинність кримінального процесуального 

закону у просторі, часі і щодо осіб. 

Значення рішень Конституційного Суду 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



України, роз’яснень Пленуму 

Верховного Суду, відомчих нормативних 

актів МВС і Генеральної прокуратури 

України для кримінального судочинства.  

Тема 3. Засади кримінального 

провадження.  Поняття та значення 

засад кримінального провадження. 

Система засад кримінального 

судочинства і правові гарантії їх 

реалізації. Суть та значення окремих 

засад кримінального процесу: 

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; 

презумпція невинуватості; 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; 

змагальність та ін. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[3,4,

5] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 4. Суб’єкти кримінального 

провадження. Поняття суб’єктів 

кримінального процесу, їх місце і роль у 

кримінальному судочинстві. Сторони та 

інші учасники кримінального 

провадження. Класифікація суб’єктів у 

теорії кримінального процесу. Суд, 

суддя в кримінальному процесі, функції 

та повноваження суду (судді). Слідчий 

суддя в досудовому провадженні. 

Прокурор у кримінальному процесі та 

його процесуальне становище у різних 

стадіях кримінального процесу. Органи 

досудового розслідування та їх 

компетенція. Підозрюваний та 

обвинувачений, їх права та обов’язки. 

Потерпілий як учасник кримінального 

процесу. Захисник і його процесуальне 

становище. Інші суб’єкти кримінального 

провадження. Відводи, самовідводи і 

порядок їх вирішення.  

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[4,6] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 5. Докази і доказування у 

кримінальному процесі. Поняття, 

сутність і значення кримінально-

процесуального доказування. Доказове 

право. Предмет, межі і суб’єкти 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[3,5] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



доказування у кримінальному 

провадженні. Обов’язок доказування у 

кримінальному процесі. Поняття 

доказів, та їх класифікація. Поняття 

джерел доказів та їх види. Способи 

збирання доказів та їх процесуальних 

джерел. Перевірка і оцінка доказів та їх 

джерел. Належність, достовірність і 

допустимість доказів. Умови визнання 

доказів недопустимими. Достатність 

доказів для прийняття рішення у 

кримінальній справі. Показання свідків і 

потерпілих. Речові докази.  Документи, 

як джерела доказів. Висновок експерта і 

його доказове значення.  

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

Тема 6. Фіксування кримінального 

провадження. Поняття, сутність і 

значення фіксування кримінально-

процесуального провадження. Правове 

регулювання фіксування кримінального 

провадження. Порядок, межі, суб’єкти, 

способи  фіксування кримінального 

провадження. Обов’язок фіксування 

кримінального провадження. Наслідки 

незабезпечення фіксування 

кримінального провадження. 

Систематизація і технічне оформлення 

матеріалів кримінального провадження. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[6,7] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 7. Процесуальні строки і 

витрати. Процесуальні строки і їх 

правова природа. Поняття, значення, 

види і правила обчислення 

процесуальних строків. Обов’язковість 

додержання процесуальних строків. 

Порушення процесуальних строків і їх 

наслідки. Порядок подовження, 

зупинення і відновлення процесуальних 

строків. Процесуальні витрати, їх 

поняття, види і значення. Визначення 

розміру та розподіл процесуальних 

витрат. Зменшення розміру 

процесуальних витрат. Звільнення від 

оплати, відстрочення та розстрочення 

процесуальних витрат. Витрати, що 

покладаються на державу. Рішення щодо 

процесуальних витрат.  

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[5,7] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття, 

пройти 

тестуванн

я до 

попередні

х тем 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 8. Відшкодування (компенсація) 

шкоди у кримінальному провадженні. 

Відшкодування (компенсація) шкоди: 

поняття, учасники, види шкоди.  

Відшкодування шкоди, завданої 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[6,7] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



внаслідок кримінального 

правопорушення чи іншого суспільно 

небезпечного діяння підозрюваним, 

обвинуваченим, за результатами 

розгляду цивільного позову в 

кримінальному провадженні на підставі 

відповідного судового рішення. Способи 

відшкодування шкоди. 

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

ІІ семестр. Особлива частина      

Тема 9. Заходи забезпечення 

кримінального провадження. Поняття 

заходів забезпечення кримінального 

провадження та їх види. Правила 

застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження. Виклик 

слідчим, прокурором, судовий виклик і 

привід. Порядок здійснення виклику. 

Повістка про виклик. Привід та порядок 

його виконання. Накладення грошового 

стягнення. Порядок вирішення питання 

про накладення грошового стягнення. 

Тимчасове обмеження у користуванні 

спеціальним правом. Порядок та строки 

тимчасового обмеження у користуванні 

спеціальним правом. Відсторонення від 

посади: порядок застосування та строки. 

Тимчасовий доступ до речей і 

документів. Речі і документи, до яких 

заборонено доступ. Виконання ухвали 

суду про тимчасовий доступ до речей і 

документів. Тимчасове вилучення 

майна: підстави та процесуальний 

порядок проведення. Арешт майна. 

Підстави для арешту майна. Клопотання 

про арешт майна та його розгляд. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[5,7] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 10. Запобіжні заходи, затримання 

особи. Поняття, підстави та мета 

застосування запобіжних заходів. Місце 

запобіжних заходів серед інших заходів 

процесуального примусу. Види 

запобіжних заходів. Обставини, що 

враховуюються при обранні запобіжного 

заходу. Клопотання про застосування 

запобіжного заходу. Особисте 

зобов’язання. Особиста порука. 

Домашній арешт. Застава, визначення її 

розміру та порядок внесення. Підстави і 

процедура звернення застави у доход 

держави. Застосування електронних 

засобів контролю. Тримання під варту як 

запобіжний захід. Підстави та 
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семінар-

ське 

заняття 
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процесуальний порядок тримання особи 

під вартою. Строки тримання під вартою 

і порядок їх продовження. Затримання з 

метою приводу. Затримання особи без 

ухвали слідчого судді, суду. Строки 

затримання. Застосування запобіжних 

заходів щодо неповнолітніх. Підстави і 

процесуальний порядок скасування чи 

зміни запобіжного заходу. 

Тема 11. Загальні положення 

досудового розслідування. Поняття, 

значення і завдання стадії досудового 

розслідування. Етапи досудового 

розслідування. Дізнання і досудове 

слідство, як форми досудового 

розслідування. Єдиний реєстр 

досудових розслідувань. Особливості 

розслідування кримінальних проступків. 

Поняття і значення загальних положень 

досудового розслідування. Підслідність 

та її види. Початок та місце 

провадження досудового розслідування. 

Строки дізнання і досудового слідства, 

порядок їх продовження. Розгляд 

клопотань під час досудового 

розслідування. Недопустимість 

розголошення відомостей досудового 

розслідування. Об’єднання і виділення 

досудового розслідування. 

Ознайомлення з матеріалами досудового 

розслідування до його завершення. 

Взаємодія слідчого і оперативних 

підрозділів. Доручення слідчого. 

Використання науково-технічних засобів 

при проведенні досудового 

розслідування. Розслідування 

кримінальних правопорушень слідчою 

групою. Складання кримінально-

процесуальних документів під час 

досудового розслідування. Здійснення 

прокурорського нагляду, відомчого і 

судового контролю за законністю в 

діяльності органів розслідування. 
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Тема 12. Слідчі (розшукові) дії. 

Поняття, види та система слідчих 

(розшукових) дій. Класифікація слідчих 

(розшукових) дій. Загальні процесуальні 

вимоги до проведення та оформлення 

слідчих (розшукових) дій. Допит та його 

процесуальне оформлення. Особливості 

виклику і допиту малолітньої або 
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неповнолітньої особи. Пред’явлення для 

впізнання та його види. Процесуальний 

порядок пред’явлення для впізнання. 

Особливості впізнання особи при 

забезпеченні безпеки учасників 

кримінального судочинства. Проведення 

допиту та пред’явлення для впізнання в 

режимі відеоконференції. Обшук та його 

види. Підстави і процесуальний порядок 

проведення обшуку. Особливості 

проведення окремих видів обшуку. 

Процесуальний порядок оформлення 

результатів обшуку. Огляд і його види. 

Процесуальний порядок проведення 

окремих видів огляду. Особливості 

проведення огляду трупа. Ексгумація 

трупа, підстави і процесуальний 

порядок її проведення. Слідчий 

експеримент. Освідування і його види. 

Порядок проведення і оформлення 

окремих видів освідування. Експертиза 

та підстави її проведення. Отримання 

зразків для проведення експертизи. 

заняття, 

пройти 

тестуванн

я до 

попередні

х тем 

Тема 13. Негласні слідчі (розшукові) 

дії. Поняття, підстави проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій. 

Види негласних слідчих (розшукових) 

дій. Фіксація ходу і результатів 

негласних слідчих (розшукових) дій. 

Використання результатів негласних 

слідчих (розшукових) дій у доказуванні 

та в інших цілях. Загальні положення 

про втручання у приватне спілкування.  

 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[5,7] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 14. Повідомлення про підозру. 

Поняття, підстави та значення 

повідомлення про підозру. Випадки 

повідомлення про підозру. Етапи 

повідомлення про підозру. Складання 

повідомлення про підозру. Зміст 

письмового повідомлення про підозру. 

Порядок повідомлення про підозру. 

Права підозрюваного та їх роз’яснення. 

Вручення письмового повідомлення про 

підозру. Зміна повідомлення про підозру. 

Особливості повідомлення про підозру 

окремій категорії осіб. Оскарження 

повідомлення про підозру. 
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Тема 15. Зупинення і закінчення 

досудового розслідування. Поняття, 
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підстави і умови та процесуальний 

порядок зупинення досудового 

розслідування. Розшук підозрюваного. 

Підстави і процесуальний порядок 

відновлення досудового розслідування. 

Загальні положення закінчення 

досудового розслідування. Форми 

закінчення досудового розслідування. 

Закриття кримінального провадження: 

підстави та процесуальний порядок. 

Підстави та процесуальний порядок 

звільнення особи від кримінальної 

відповідальності. Клопотання прокурора 

про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності. Відкриття матеріалів 

кримінального провадження іншій 

стороні. Ознайомлення з матеріалами 

кримінального провадження. 

Обвинувальний акт та його значення. 

Структура та зміст обвинувального акту. 

Додатки до обвинувального акту. 

Клопотання про застосування 

примусових заходів медичного чи 

виховного характеру та його зміст. 

Вручення копій обвинувального акта, 

клопотання про застосування 

примусових заходів медичного чи 

виховного характеру та реєстру 

матеріалів досудового розслідування. 

ське 
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Тема 16. Оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності під час досудового 

розслідування. Загальні положення 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

під час досудового розслідування: право 

учасників кримінального провадження 

на оскарження, процесуальні строки, 

вимоги до оформлення та подання скарг. 

Види рішень, дій чи бездіяльності під 

час досудового розслідування, що 

можуть бути предметом оскарження. 

Суб’єкти оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності під час досудового 

розслідування. Порядок подання та 

розгляду скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність під час досудового 

розслідування. Порядок розгляду скарг 

на рішення, дії чи бездіяльність слідчого 

слідчим суддею.  Оскарження ухвал 

слідчого судді. Оскарження слідчим 

рішень, дій чи бездіяльності прокурора. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 
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першій інстанції. Сутність і значення 

стадії судового розгляду. Загальні 

положення судового розгляду 

кримінальної справи. Безпосередність, 

усність, безперервність судового 

розгляду. Незмінність складу суду і 

рівність прав сторін у судовому розгляді. 

Учасники судового розгляду та наслідки 

їх неявки до суду. Підстави і порядок 

відкладення судового засідання, 

зупинення судового провадження. 

Розпорядок судового засідання. Заходи, 

які застосовуються до його порушників. 

Застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, 

проведення слідчих (розшукових) дій 

під час судового розгляду. Проведення 

процесуальних дій у режимі відео 

конференції. Межі судового розгляду. 

Етапи судового розгляду, їх зміст. Суть, 

структура і завдання підготовчої 

частини судового засідання. Поняття і 

завдання судового слідства. Порядок 

дослідження доказів в судовому 

засідання. Спрощений порядок судового 

слідства. Порядок судових дебатів. 

Промови і репліки сторін. Останнє 

слово обвинуваченого.  

семінар-

ське 

заняття 

 а до 
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ої роботи 

балів підсумково

го заняття 

Тема 18. Судові рішення. Поняття та 

види судових рішень. Процесуальний 

порядок постановлення судового 

рішення. Види судових рішень. 

Законність, обґрунтованість і 

вмотивованість судового рішення. 

Поняття і значення вироку. Види вироків 

та їх зміст. Питання, що вирішуються 

судом при постановленні вироку. 

Порядок винесення ухвал у судовому 

засіданні. Ухвалення судового рішення і 

окрема думка судді. Проголошення 

судового рішення. Роз'яснення судового 

рішення. Виправлення судового 

рішення. Вручення копії судового 

рішення. Журнал судового засідання. 

Технічна фіксація перебігу судового 

засідання. Законна сила удового 

рішення. 

     

Тема 19. Особливі порядки 

провадження в суді першої інстанції. 

Особливі порядки провадження в суді 

першої інстанції. Спрощене судове 

Лекція,  
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заняття 
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провадження щодо кримінальних 

проступків. Розгляд обвинувального 

акту у спрощеному провадженні. 

Поняття та види кримінальних 

проступків.  

Провадження в суді присяжних. Право 

на суд присяжних. Присяжні: поняття, 

вимоги до присяжних, відбір присяжних 

у суді. Повноваження присяжних. 

Особливості кримінального 

провадження  в суді присяжних. 

Порядок наради і голосування в суді 

присяжних. 

Тема 20 Апеляційне провадження. 

Судове провадження з перегляду 

судових рішень Види перегляду судових 

рішень у кримінальному процесі. 

Правова природа, сутність і завдання 

перевірки судових рішень в 

апеляційному порядку. Право на 

апеляційне оскарження. Судові рішення, 

які можуть бути оскаржені в 

апеляційному порядку. Суди, які 

розглядають справи в апеляційному 

порядку, їх повноваження. Порядок і 

строки апеляційного оскарження. 

Апеляція, її форма та зміст. Прийняття 

апеляційної скарги судом апеляційної 

інстанції. Залишення апеляційної скарги 

без руху, її повернення або відмова 

відкриття провадження. Підготовка до 

апеляційного розгляду. Межі перегляду 

судом апеляційної інстанції. 

Процесуальний порядок апеляційного 

провадження. Повноваження суду 

апеляційної інстанції за наслідками 

розгляду апеляційної скарги. Підстави 

для скасування або зміни судового 

рішення. Рішення суду апеляційної 

інстанції. Вирок (ухвала про 

застосування примусових заходів 

виховного чи медичного характеру) суду 

апеляційної інстанції. 
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Тема 21. Касаційне провадження. Суть 

і завдання касаційного провадження. 

Право на касаційне оскарження. 

Рішення, які можуть бути оскаржені в 

касаційному порядку. Порядок і строки 

касаційного оскарження. Касаційна 

скарга та її зміст. Відкриття касаційного 

провадження. Підготовка касаційного 
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розгляду. Межі перегляду судом 

касаційної інстанції. Процесуальний 

порядок касаційного розгляду. 

Повноваження суду касаційної інстанції 

за наслідками розгляду касаційної 

скарги. Підстави для скасування або 

зміни судового рішення судом 

касаційної інстанції. Судові рішення 

суду касаційної інстанції. Підстави для 

перегляду судових рішень Верховним 

Судом. Повноваження Великої палати 

Верховного суду. 

Тема 22. Провадження за 

нововиявленими обставинами.  
Підстави для здійснення кримінального 

провадження за нововиявленими 

обставинами. Характеристика 

нововиявлених обставин. Особи, які 

мають право порушити питання про 

перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами. Органи 

перегляду судових рішень, що набрали 

законної сили, та межі їх повноважень. 

Строки перегляду судових рішень за 

нововиявленими обставинами. 

Відкриття кримінального провадження 

за нововиявленими обставинами. 

Порядок перегляду судового рішення за 

нововиявленими обставинами. Види 

судових рішень за наслідками 

кримінального провадження за 

нововиявленими обставинами. 
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Тема 23 Особливі порядки 

кримінального провадження. Види 

особливих проваджень у кримінальному 

процесі. Кримінальне провадження на 

підставі угод. Види угод, їх ініціювання 

та умови укладання. Наслідки 

невиконання угоди. Кримінальне 

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. Особливості притягнення 

до кримінальної відповідальності 

окремої категорії осіб, їх затримання і 

обрання запобіжного заходу.  

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 
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Тема 24. Виконання судових рішень. 

Поняття, значення та завдання стадії 

виконання судових рішень. Набрання 

судовим рішенням законної сили. 

Обов`язковість рішень суду. Порядок та 

строки звернення судового рішення до 

виконання. Порядок виконання судових 

рішень у кримінальному провадженні. 

Органи і служби, які виконують вирок і 

забезпечують виконання кримінальних 

покарань. Відстрочка виконання вироку. 

Питання, які вирішуються судом під час 

виконання вироків. Процесуальний 

порядок розгляду та вирішення питань, 

які виникають під час виконання вироку. 

Підстави для звільнення від відбування 

кримінального покарання. Умовно-

дострокове звільнення від покарання і 

заміна невідбутої частини покарання 

більш м’яким. Застосування до 

засуджених примусового лікування та 

його припинення. Тимчасове залишення 

засудженого у слідчому ізоляторі. Умови 

утримання осіб, засуджених до 

позбавлення волі. Розгляд судом 

клопотання про зняття судимості. 

Нагляд за дотриманням законів під час 

виконання судових рішень. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[6,7] 
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Тема 25. Міжнародне співробітництво 

під час кримінального провадження.  
Загальні засади міжнародного 

співробітництва у кримінальному 

судочинстві. Законодавство, що регулює 

міжнародне співробітництво під час 

кримінального провадження 

Міжнародна правова допомога при 

проведенні процесуальних дій. Зміст та 

форма запиту про міжнародну правову 

допомогу. Виконання запиту в іноземній 

державі. Розгляд запиту іноземного 

компетентного органу про міжнародну 

правову допомогу. Порядок виконання 

запиту (доручення) про міжнародну 

правову допомогу на території України. 

Виклик особи, яка перебуває за межами 

України. Розшук, арешт і конфіскація 

майна. Створення і діяльність спільних 

слідчих груп. Видача осіб, які вчинили 

кримінальне правопорушення 

(екстрадиція). Порядок підготовки 

документів та направлення запитів про 

видачу особи (екстрадицію). Відмова у 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[6,7] 
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видачі особи (екстрадиції). Рішення за 

запитом про видачу особи (екстрадицію) 

та їх оскарження. Порядок і умови 

перейняття кримінального провадження 

від іноземних держав. Порядок 

кримінального провадження, що 

перейняте від іншої держави. Порядок і 

умови передання кримінального 

провадження компетентному органу 

іншої держави. 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. Виконання вироку суду 

іноземної держави. Розгляд судом 

питання про приведення вироку суду 

іноземної держави у відповідність із 

законодавством України. Умови передачі 

засуджених осіб і їх прийняття для 

відбування покарання. Визнання та 

виконання вироків міжнародних судових 

установ. 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за семестр – як 

середньо арифметичне 100 балів 

протягом семестру та  100 балів за 

екзамен 

“відмінно” – студент демонструє 

повні і глибокі знання навчального 

матеріалу, достовірний рівень розвитку 

умінь та навичок, правильне й 

обґрунтоване формулювання практичних 

висновків, наводить повний 

обґрунтований розв’язок прикладів та 

задач, аналізує причинно-наслідкові 

зв’язки;вільно володіє науковими 

термінами; 

“добре” – студент демонструє повні 

знання навчального матеріалу, але 

допускає незначні пропуски фактичного 

матеріалу, вміє застосувати його до 

розв’язання конкретних прикладів та 

задач, у деяких випадках нечітко 

формулює загалом правильні  відповіді, 

допускає окремі несуттєві помилки та 

неточності розв’язках;  

“задовільно” – студент володіє 

більшою частиною фактичного матеріалу, 

але викладає його не досить послідовно і 



логічно, допускає істотні пропуски у 

відповіді, не завжди вміє правильно 

застосувати набуті знання до розв’язання 

конкретних прикладів та задач, нечітко, а 

інколи й невірно формулює основні 

твердження та причинно-наслідкові 

зв’язки;  

“незадовільно” – студент не 

володіє достатнім рівнем необхідних 

знань, умінь, навичок, науковими 

термінами. 

Вимоги до письмової роботи Відповідно до навчального плану, 

студент виконує одну контрольну 

роботу, яка є допуском до складання 

іспиту. Головна мета її – перевірка 

самостійної роботи студентів в процесі 

навчання, виявлення ступеня засвоєння 

ними теоретичних положень курсу.  При 

розв’язанні задач студент має детально 

вказувати, яким саме був хід його 

роздумів, якими формулами він 

користувався. 

Семінарські заняття Семінарське, практичне заняття 

проводиться з метою формування у 

студентів умінь і навичок з предмету, 

вирішення сформульованих  завдань, їх 

перевірка та оцінювання.. За метою і 

структурою семінарські, практичні 

заняття є ланцюжком, який пов'язує 

теоретичне навчання і навчальну 

практику з дисципліни, а також 

передбачає попередній контроль знань 

студентів. Оцінка за семінарське, 

практичне заняття враховується при 

виставлення підсумкової оцінки з 

дисципліни 

Умови допуску до підсумкового контролю За І семестр 
– оцінка за поточне тестування (5 

балів); 

– оцінка за відповіді на всі 

основні та додаткові запитання під час 

аудиторних занять (65 балів); 

– оцінка за контрольну роботу 

(20 балів); 

– оцінка за самостійну роботу (10 

балів). 

За ІІ семестр 
– оцінка за поточне тестування 

(10 балів); 

– оцінка за відповіді на всі 

основні та додаткові запитання під час 

аудиторних занять (60 балів); 



– оцінка за контрольну роботу 

(20 балів); 

– оцінка за самостійну роботу (10 

балів). 

7. Політика курсу 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації». 

Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час складання 

підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується студентом 

(співбесіда, реферат тощо).  

Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини 

пропуску, студент відпрацьовує згідно з графіком консультацій. Поточні ,,2”, отримані 

студентом під час засвоєння відповідної теми на практичному, семінарському та 

лабораторному занятті перескладаються викладачеві, який веде заняття до складання 

підсумкового контролю з обов'язковою відміткою у журналі обліку роботи академічних груп. 
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1 Основні джерела 
 

1. Конституція України [Електронний ресурс] : прийнята 26 черв. 1998 року. - Режим 
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4. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 лип. 2010 року // Відомості 

Верховної Ради України. - 2010. - № 41-42, № 43,  

5. Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар /за ред. 

В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила – К.: Юстиніан, 2016. – 1217 с.Грошевий 

Ю.М.  

6. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом 

України: Загальна частина /В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, Я.Ю. Конюшенко та ін. – К.: 

Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 280 с. 

7. Кримінальний процес в питання і відповідях: Загальна і Особлива частини: [навч. 
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