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ВСТУП

«Кримінальний процес» є однією з основних навчальних дисциплін, що

передбачена для обов’язкового вивчення під час підготовки фахівців напряму

«Бакалавр» у всіх вищих юридичних навчальних закладах України.

Засвоєння студентами матеріалу цієї навчальної дисципліни становить

фундамент  професійної  підготовки  працівників  судових,  правоохоронних  і

правозахисних органів, та є необхідною умовою для їх подальшої успішної

діяльності як юристів і правоохоронців.

Навчальна дисципліна «Кримінальний процес» складається із загальної

та  особливої  частин  і  вивчається  протягом  двох  семестрів.  У  загальній

частині  розглядаються  поняття  та  завдання  кримінального  процесу,  його

основні  наукові  категорії,  система  стадій,  джерела  кримінально-

процесуального  права  України,  засади  кримінального  процесу,  правовий

статус  суб’єктів  кримінально-процесуальної  діяльності,  доказове  право,

порядок  відшкодування  шкоди,  положення  про  процесуальні  строки  та

витрати, заходи забезпечення кримінального провадження. Особлива частина

присвячена докладному вивченню процесуальної діяльності, що відбувається

на  кожній  стадії  кримінального  судочинства  й  особливі  порядки

кримінального провадження.

«Кримінальний  процес»  перебуває  у  тісному  зв’язку  з  іншими

юридичними  дисциплінами,  насамперед,  з  теорією  держави  та  права,  яка

забезпечує його категоріальним апаратом, з конституційним, кримінальним,

адміністративним  і  цивільним  правом,  оскільки  в  діяльності  органів

досудового  розслідування  та  суду  досить  часто  виникають  питання,  що

пов’язані з відшкодуванням завданої кримінальним правопорушенням шкоди,

кваліфікацією суспільно  небезпечних  діянь,  забезпеченням конституційних

прав і свобод людини, адміністративною відповідальністю тощо.
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Під  час  вивчення  кримінального  процесу  студенти  повинні  активно

використовувати  знання  щодо  завдань,  компетенції,  структури  та

повноважень органів досудового розслідування, прокуратури та суду, які були

ними отримані під час вивчення суміжних навчальних дисциплін.

Основними  формами  вивчення  навчальної  дисципліни  є  лекції  та

практичні заняття, написання рефератів, самостійна й індивідуальна робота,

поточний і підсумковий контроль.

Під час засвоєння студентами навчального матеріалу досить важливим

є вивчення запропонованих у програмі законодавчих і нормативно-правових

актів,  а  також літературних джерел,  дотримання вимог і  рекомендацій,  які

висуваються науково-педагогічними працівниками кафедри.

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає в оволодінні студентами

глибокими  теоретичними  знаннями  щодо  діяльності  органів  досудового

слідства,  прокуратури  та  суду  з  розкриття  та  розслідування  кримінальних

правопорушень (злочинів і кримінальних проступків), їх судового розгляду,

виконання  судових  рішень,  а  також  формування  практичних  навичок

правильного  застосування  кримінально-процесуального  закону  під  час

проведення  процесуальних  дій,  прийнятті  й  оформленні  процесуальних

рішень.

Завданнями навчальної дисципліни є засвоєння студентами загальних

положень кримінально-процесуального права, організації діяльності органів

розслідування,  прокуратури та  суду  з  розслідування,  судового розгляду  та

вирішення  кримінальних  правопорушень  (злочинів  і  кримінальних

проступків),  діяльності  органів  судової  влади  щодо  перевірки  вироків,

постанов та ухвал суду.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Кримінальний процес»

студенти  повинні  уміти  розв’язувати  професійні  завдання  з  урахуванням

вимог  законодавства  щодо  діяльності  слідчого,  прокурора  та  суду  з

розслідування кримінальних правопорушень, їх судового розгляду, виконання

судових рішень.
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Студенти повинні 

знати:

– теорію кримінального процесу;

– стан основних проблем кримінального процесу;

– кримінально-процесуальне законодавство України;

– практику застосування судами,  прокурорами,  органами дізнання та

досудового  слідства  й  адвокатами  кримінального  процесуального

законодавства України;

– засади кримінального процесу інших держав;

уміти:

 ‒ орієнтуватися  в  системі  кримінального  процесуального  законодавства

України; 
 ‒ правильно тлумачити та застосовувати норми кримінального процесуального

права;
 ‒ самостійно  поповнювати  та  поглиблювати  свої  знання  з  навчальної

дисципліни «Кримінальний процес»; 
 ‒ визначати,  обґрунтовувати  та  відстоювати  свою  правову  позицію  під  час

проведення  досудового  слідства  та  під  час  розгляду  судами  кримінальних

справ; 
 ‒ захищати  права,  свободи  та  законні  інтереси  громадян,  юридичних  осіб,

інтереси суспільства та держави під час кримінального провадження;
 ‒ аналізувати  тенденції  юридичної  практики  й  оцінювати  їх  з  точки  зору

відповідності кримінального процесуальному законодавству України.

На  вивчення  навчальної  дисципліни  відводиться   210  годин  –

7 кредитів ECTS.

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ

ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
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Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

усьог
о

у тому числі
усьог

о

у тому числі

л
се
м

п с. р. л сем п с. р.

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
Змістовий модуль 1 Основні положення кримінального процесуального

законодавства

Тема 1.  Поняття, 
суть і завдання 
кримінального 
процесу

11 2 ‒ 2 7 11 1 ‒ ‒ 10

Тема 2.  
Кримінальний 
процесуальний 
закон

11 2 ‒ 2 7 11 1 ‒ ‒ 10

Тема 3. Засади 
кримінального 
процесу

11 1 ‒ 2 8 11 1 ‒ ‒ 10

Тема 4.  Суб’єкти 
кримінального 
процесу

11 2 ‒ 2 7 12 ‒ ‒ 2 10

Усього годин за 
змістовим 
модулем 1

44 7 ‒ 8 29 45 3 ‒ 2 40

Змістовий модуль 2 Засоби забезпечення кримінального провадження
Тема 5. Докази та 
доказування у 
кримінальному 
процесі

11 2 ‒ 2 7 11 1 ‒ ‒ 10

Тема 6. 
Відшкодування 
шкоди у 
кримінальному 
процесі

12 2 ‒ 2 8 10 ‒ ‒ ‒ 10

Тема 7.  
Процесуальні 
строки та витрати

11 2 ‒ 2 7 11 1 ‒ ‒ 10

Тема 8. Заходи 
забезпечення 
кримінального 
провадження

11 2 ‒ 2 7 13 1 ‒ 2 10

Усього годин за 
змістовим 
модулем 2

45 8 ‒ 8 29 45 3 ‒ 2 40

Змістовий модуль 3 Досудове розслідування

Тема 9. Загальні 
положення 
досудового 
розслідування

11 1 ‒ 2 8 11 1 ‒ ‒ 10



2 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль 1 Основні положення кримінального

процесуального законодавства

Практичне заняття № 1

Тема Поняття, суть і завдання кримінального процесу

Мета:  розглянути  кримінальний  процес  як  навчальну  дисципліну,

визначити його місце в системі інших галузей права.

Питання для обговорення

1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу. 

2.  Кримінальне  процесуальне  право  та  його  місце  в  системі  інших

галузей права. 

3. Історичні форми кримінального процесу. 

4. Кримінальний процес як навчальна дисципліна, її роль у підготовці

фахівців-правознавців. 

5. Поняття стадії кримінального процесу. 

6. Система стадій кримінального процесу, їх загальна характеристика,

завдання й особливості. 

Короткі теоретичні відомості
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Норми  Кримінально-процесуального  кодексу  України  (далі  –  КПК)

займають  особливе  місце  в  інформаційно-правовому  просторі,  оскільки  є

своєрідними  каналами  зв’язку  між  кримінальним  матеріальним  правом та

правозастосовною практикою.

Кримінальний  процес –  це  діяльність  правоохоронних  органів,  що

здійснюється у встановлених законом процесуальних формах і спрямована на

досягнення завдань кримінального судочинства, передбачених ст. 2 КПК.

Поняття «кримінальний процес» уживається в чотирьох значеннях:

1) діяльність органів та осіб щодо порушення, розслідування, судового розгляду

і винесення рішення з кримінальної справи;
2) галузь права (кримінально-процесуального), яке регулює діяльність;
3) правова наука, яка вивчає цю діяльність, і галузь права, що її регулює;
4) наукова  дисципліна,  під  час  викладання  якої  студенти  вивчають  теорію

кримінального  процесу,  кримінально-процесуальне  право  і  кримінально-

процесуальну діяльність.

Розрізняють три історичні форми кримінального процесу (в усіх його

аспектах):

 ‒ обвинувальний (змагальний);
 ‒ інквізиційний (пошуковий);
 ‒ змішаний (континентальний).

Історично  ці  форми  послідовно  змінювали  одна  одну,  в  сучасному

суспільстві  вони  співіснують.  Поєднання  історичного  типу  та  історичної

форми  кримінального  процесу  називають  видом  кримінального  процесу.

Наприклад,  ми  можемо  говорити  про  рабовласницький,  феодальний  або

буржуазний обвинувальний процес. При цьому, однак, у різних історичних

типів держав одна й та  сама форма кримінального процесу зазнає  певних

змін, має свої модифікації, зберігаючи принципову, вихідну форму побудови.

З метою забезпечення найбільш ефективної боротьби зі злочинністю і

створення  для  громадян  гарантій  від  безпідставного  притягнення  до

кримінальної  відповідальності  передбачається  відповідний  порядок

діяльності  органів  досудового  слідства,  прокуратури,  суду  (судді),  що

регулюється кримінально-процесуальним правом.
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У сучасних умовах перед законодавчими органами, юридичною наукою

і  практикою  стоїть  завдання  забезпечити  формування  суверенної  правової

держави,  тому  останнім  часом внесено  чимало  змін  і  доповнень  до  КПК

України.

Контрольні питання

1. Які стадії існують в кримінальному процесі?
2. Місце кримінального процесу в системі інших галузей права.
3. Поняття Кримінального процесу.
4. Норми кримінального процесу.
5. Функції кримінального процесу.
6. Завдання кримінального процесу. 
7. Структура кримінального процесу.

Теми рефератів

1. Кримінально-процесуальні акти, їх види та значення. 

2. Фіксування кримінального провадження.

Питання для самостійного опрацювання

1. Кримінально-процесуальні функції, їх види та значення. 

2.  Поняття,  структура  й  особливості  кримінально-процесуальних

правовідносин. Кримінально-процесуальна форма. 

3. Особливості кримінально-процесуальної форми. 

4. Уніфікація та диференціація процесуальної форми, сучасні проблеми

удосконалення кримінально-процесуальної форми. 

5. Гарантії у кримінальному судочинстві, їх характеристика. 

Література: [1, с. 15; 5, с. 7; 19, с. 112 115].‒

Практичне заняття № 2

Тема Кримінальний процесуальний закон

Мета:  розглянути  кримінальний  процес  як  окрему  галузь  права,

джерела  кримінального  процесуального  права  України,  а  також структуру

Кримінального процесуального кодексу України. 

Питання для обговорення 
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1. Кримінальне процесуальне право як самостійна галузь права. 

2. Джерела кримінального процесуального права України. 

3. Поняття кримінального процесуального закону та його значення.

4. Структура Кримінального процесуального кодексу України. 

5. Поняття, структура та види кримінальних процесуальних норм.

Короткі теоретичні відомості

Кримінально-процесуальний  закон –  це  нормативно-правовий  акт

представницького вищого органу державної влади – Верховної Ради України,

– який регулює порядок порушення кримінальних справ і здійснення у них

провадження.

Дія закону у просторі може бути територіальною та екстериторіальною.

Провадження в кримінальних справах на території України здійснюється за

правилами  Кримінально-процесуального  кодексу  України  незалежно  від

місця вчинення злочину.

Територіальна  дія  кримінально-процесуального  закону  окреслена

територією держави Україна і визначається державним суверенітетом.

Кримінально-процесуальне  законодавство  надає  органам  дізнання,

досудового  слідства,  прокуророві  та  судові  такі  владні  повноваження,

реалізація яких завжди тією чи іншою мірою обмежує або ущемляє найбільш

значущі конституційні права і свободи людини, яка потрапляє у сферу його

діяльності. Найменший відхід від демократичних чи гуманістичних засад як

у  разі  законодавчого  регулювання  кримінального  процесу,  так  і  під  час

правозастосовної  діяльності  призводить  до  істотного  ущемлення  прав

людини  та  заподіяння  шкоди  авторитетові  держави.  Невипадково

основоположні  принципи  кримінального  процесу  продекларовані  у  низці

міжнародних документів про захист прав людини і громадянина.

Контрольні питання

1. Дайте визначення кримінального процесуального права. 
2. Що слід розуміти під джерелами кримінального процесуального права?
3. Охарактеризуйте систему джерел кримінального процесуального права. 
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4. Розкрийте роль та значення Конституції України як джерела кримінального

процесуального права. 
5. Що розуміють під «міжнародним договором України»? 
6. Класифікуйте  міжнародні  договори  України,  що  регулюють  кримінальну

процесуальну діяльність. 
7. Назвіть закони України, які є джерелами кримінального процесуального права

України, та дайте їх загальну характеристику. 
8. Проаналізуйте рішення Європейського суду з прав людини, Конституційного

Суду України та відповідні висновки Верховного Суду України як джерела

кримінального процесуального права України. 
9. Розкрийте сутність тлумачення норм кримінального процесуального права. 
10. У чому полягають особливості норм кримінального процесуального права?

Завдання до теми

1. Надайте  характеристику  кримінальному  процесуальному  праву  України  за

такою схемою:

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Поняття Предмет

правового
регулювання

Методи
правового

регулювання

Джерела

2. Розв’яжіть такі задачі:

Задача  1. Під  час  повідомлення  Федіку  Ф.  про  підозру  у  вчиненні

злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, він відмовився від захисника,

мотивуючи це тим, що він є студентом юридичного факультету шостого курсу

заочного навчання і може сам успішно здійснювати свій захист. Проте після

закінчення  досудового  розслідування  і  оголошення  йому  про  це,

підозрюваний заявив клопотання про участь у справі як захисника адвоката

Гикавки  Г.  Це  клопотання  слідчий  відхилив,  мотивуючи  тим,  що

підозрюваний раніше відмовився від участі у справі захисника. 

Чи було забезпечено право на захист? Якою нормою воно врегульоване?

Розкрийте структуру цієї норми. 

Задача  2. Торговий  аташе  одного  з  іноземних  посольств  разом  з

акредитованим журналістом своєї держави здійснював туристичну поїздку по
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нашій країні. Під час прогулянки в м. Київ, перебуваючи у стані алкогольного

сп’яніння,  вони зустріли громадянина однієї  з  африканських держав,  який

навчався у Київському університеті, посварилися з ним і в бійці, яка виникла

після  цього,  завдали  останньому  ножових  поранень.  Після  затримання

торговий аташе і журналіст вимагали негайного їх звільнення, посилаючись

на своє іноземне підданство. 

З’ясуйте  порядок  притягнення  до  кримінальної  відповідальності

іноземців та осіб без громадянства. Хто з іноземних громадян користується

недоторканністю  (імунітетом  від  кримінальної  відповідальності  на

території України)?

Питання для самостійного опрацювання

1. Зворотна сила кримінального процесуального закону. 
2. Імунітети  стосовно  дії  кримінального  процесуального  закону  України,

пов’язані з міжнародними відносинами.
Література: [2, с. 34 37, 8, с. 20; 13, с. 4; 37, с. 191 194].‒ ‒

Практичне заняття № 3

Тема Засади кримінального процесу

Мета:  розглянути  основні  засади  кримінального  процесу,  їх

класифікацію та систему.

Питання для обговорення

1. Поняття та значення засад кримінального процесу. 
2. Класифікація засад кримінального процесу. 
3. Система засад кримінального судочинства та правові гарантії їх реалізації. 
4. Суть і значення окремих засад кримінального процесу.

Короткі теоретичні відомості

Зміст  та  форма  кримінального  провадження  повинні  відповідати

загальним  засадам  кримінального  провадження,  до  яких,  зокрема,

відносяться: 

 ‒ верховенство права; 
 ‒ законність; 
 ‒ рівність перед законом і судом; 
 ‒ повага до людської гідності; 
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 ‒ 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; 
 ‒ розумність строків; 
 ‒ мова, якою здійснюється кримінальне провадження.

Усі  засади  кримінального  провадження  тісно  пов’язані  між  собою,

обумовлюють  одна  одну,  утворюють  певну  систему.  Вони  також  мають

наскрізний характер і діють у всіх його стадіях. Для кожної стадії характерне

їх вираження певною мірою, однак без обмежень усі вони без винятку діють

у  стадії  судового  розгляду.  Значення  загальних  засад  кримінального

провадження як норм вищого ступеня нормативності полягає також у тому,

що  вони  є  гарантією  правосуддя,  забезпечення  прав  і  свобод  людини,

законних інтересів фізичних і юридичних осіб; є підґрунтям для тлумачення

норм  кримінального  процесуального  права  та  подолання  прогалин  у

правовому регулюванні кримінальних процесуальних правовідносин (ч. 6 ст.

9  КПК);  синхронізують  усю  систему  норм  кримінального  процесуального

права та забезпечують узгодженість кримінальних процесуальних інститутів

та єдність процесуальної форми; є підґрунтям й вихідними положеннями для
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вдосконалення окремих кримінально-процесуальних інститутів і норм права,

розвитку  процесуальної  форми,  подальшого  реформування  кримінального

процесуального законодавства. 

У  статтях  8-29  КПК  розкривається  правовий  зміст  кожної  засади

кримінального провадження.

Завдання до теми

1. Заповніть таблицю «Засади кримінального провадження»:

Назва засади Основний зміст Винятки

2. Розв’яжіть задачі:

Задача 1. Народний депутат Кленков О. І. був викликаний повісткою на

судовий розгляд у справі про злочин, передбачений ст. 123 КК України, як

потерпілий під час відкриття судового розгляду Кленков заявив клопотання

про розгляд справи у закритому судовому розгляді. Клопотання обґрунтував

тим, що не хоче розголошувати цей інцидент. Суддя задовольнив клопотання

Кленкова  і  виніс  ухвалу,  в  якій  сказав:  «Приймаючи  до  уваги,  що

розголошення  даних  судового  розгляду  можуть  негативно  позначитись  на

депутатській діяльності  Кленкова,  слухання у справі провести в закритому

судовому засіданні». 

Якими  принципами  кримінального  процесу  слід  керуватися  під  час

оцінювання прийнятого суддею рішення?

Задача 2. Під час призначення до слухання справи Мушкина О. Г., який

обвинувачувався в підпалі, суд ухвалив: слухати справу з участю прокурора і

захисника. До судового розгляду 18 серпня з’явився прокурор, захисник і всі

свідки, але обвинувачений, який знаходився під вартою, не був доставлений і

справа  була  відкладена.  На  наступний  судовий  розгляд  29  серпня  був

доставлений обвинувачений, з’явились усі свідки і прокурор, але не з’явився

захисник. Суд ухвалив: «Приймаючи до уваги, що захисник не з’явився і що

повторно відкладати справу не доцільно, слухати справу без участі захисника

і прокурора». Потім суд розглянув справу і виніс вирок. 
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Чи правильні дії судді?

Контрольні питання

1. У чому полягає сутність і значення засад кримінального провадження?
2. Назвіть ознаки засад кримінального провадження як системного утворення. 
3. Назвіть загальноправові,  загальнопроцесуальні (міжгалузеві)  та  кримінальні

процесуальні (галузеві) засади кримінального провадження. 
4. У  чому  полягає  специфіка  реалізації  засади  верховенства  права  у

кримінальному провадженні? 
5. Охарактеризуйте нормативний зміст такої засади кримінального провадження

як «повага до людської гідності». 
6. Розкрийте сутність і значення засади змагальності сторін та свободи в поданні

ними суду своїх доказів і доведення перед судом їх переконливості. 
7. Як реалізується у кримінальному провадженні положення, що характеризують

засаду рівності перед законом і судом? 
8. Які  гарантії  недоторканності  житла  чи  іншого  володіння  особи  існують  у

кримінальному провадженні? 
9. Розкрийте  сутність  засади  забезпечення  права  на  захист  у  кримінальному

провадженні. 
10. Як у кримінальному провадженні забезпечується доступ до правосуддя? 
11. Охарактеризуйте сутність засади публічності (офіційності) у кримінальному

провадженні. 
12. Як  забезпечується  дотримання  розумних  строків  кримінального

провадження? 
13. Які  гарантії  забезпечення  презумпції  невинуватості  встановлює

кримінальний процесуальний закон? 

Питання для самостійного опрацювання

1. Принцип неприпустимості примушування до свідчення проти самого себе та

своїх близьких родичів. 
2. Принцип таємниці наради суддів. 
3. Принцип  забезпечення  повної  реабілітації  осіб,  незаконно  та  безпідставно

притягнутих до відповідальності. принцип документованості. 
4. Принцип справедливості. 
5. Принцип стадійності.

Література: [3, с. 7; 18, с. 4; 22, с. 10].

Практичне заняття № 4
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Тема Суб’єкти кримінального процесу

Мета: ознайомитися з суб’єктами кримінального процесу, визначити їх

місце та роль у кримінальному судочинстві.

Питання для обговорення

1. Поняття суб’єктів кримінального процесу, їх місце та роль у кримінальному

судочинстві. 
2. Класифікація суб’єктів у теорії кримінального процесу. 
3. Суд, суддя в кримінальному процесі. Функції та повноваження суду (судді). 
4. Прокурор у кримінальному процесі та його процесуальне становище у різних

стадіях кримінального процесу. 
5. Органи досудового розслідування та їх компетенція. 
6. Підозрюваний та обвинувачений, їх права й обов’язки. 
7. Потерпілий як учасник кримінального процесу. 
8. Захисник і його процесуальне становище. 
9. Свідок, його права й обов’язки. Особи, які не можуть бути допитані як свідки. 
10. Цивільний позивач і відповідач, їх представники. 
11. Обставини,  що  не  припускають  можливість  участі  в  кримінальному

провадженні. 

Короткі теоретичні відомості

Суб’єкти кримінального  процесу – це  державні  органи  їх  посадові

особи,  фізичні  та  юридичні  особи,  які  ведуть  кримінальний  процес,  або

залучаються до нього, вступають між собою у процесуальні правовідносини,

набуваючи процесуальних прав і виконуючи процесуальні обов’язки. 

Згідно  з  пунктом  19  ст.  3  КПК  сторонами  кримінального

провадження –  з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового

розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний

представник;  з  боку  захисту  є  підозрюваний,  обвинувачений  (підсудний),

засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування

примусових  заходів  медичного  чи  виховного  характеру  або  вирішувалося

питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Пункт  25  згаданої  статті  вказує,  що  учасниками  кримінального

провадження є  сторони  кримінального  провадження,  потерпілий,  його

представник та законний представник, цивільний позивач, його представник
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та  законний  представник,  цивільний  відповідач  та  його  представник,

представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, особа,

стосовно  якої  розглядається  питання  про  видачу  в  іноземну  державу

(екстрадицію),  заявник,  свідок  та  його  адвокат,  понятий,  заставодавець,

перекладач,  експерт,  спеціаліст,  секретар  судового  засідання,  судовий

розпорядник.

Згідно з пунктом 26 ст. 3 КПК то учасниками судового провадження є

сторони  кримінального  провадження,  потерпілий,  його  представник  та

законний  представник,  цивільний  позивач,  його  представник  та  законний

представник,  цивільний  відповідач  та  його  представник,  представник

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, а також інші особи,

за клопотанням або скаргою яких у випадках, передбачених цим Кодексом,

здійснюється судове провадження.

За  характером виконуваних функцій,  завдань і  свого процесуального

статусу суб’єкти та учасники кримінального провадження поділялись на такі

групи:

1. Державні  органи  і  посадові  особи,  які  ведуть  кримінальне  провадження  і

залучають до його сфери всіх інших учасників кримінально-процесуальної

діяльності  (суд,  суддя,  слідчий  суддя,  прокурор,  слідчий,  керівник  органу

досудового розслідування, оперативні підрозділи).
2. Особи,  які  захищають  свої  або  представлені  інтереси  в  кримінальному

провадженні:  потерпілий,  підозрюваний,  обвинувачений,  захисник,

цивільний  позивач,  цивільний  відповідач,  представники  потерпілого,

цивільного позивача та відповідача.
3. Особи які відіграють допоміжну роль у кримінальному провадженні: заявник,

свідок, спеціаліст, експерт, перекладач, понятий, секретар судового засідання,

судовий розпорядник тощо.

Завдання до теми

1. Надайте  процесуальну  характеристику  суб’єктам  кримінального

провадження, заповнивши таку таблицю:
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Поняття Повноваження Види юридичної

відповідальності
Слідчий суддя

Прокурор

Слідчий

2. Розв’яжіть задачі:

Задача 1. Карасика С. було засуджено за хуліганство. Судова колегія у

кримінальних  справах  апеляційного  суду,  переглянувши  справу  в

апеляційному порядку, скасувала вирок і повернула справу на новий розгляд.

Взято до  уваги  такі  обставини:  як  видно з  висновку судово-психіатричної

експертизи,  проведеної  на  досудовому  слідстві,  Карасик  виявляв  ознаки

розумової відсталості в ступені легкої дебільності. У школі він вчився слабо,

у 5 і 6 класах залишався на другий рік і у зв’язку з психічними недоліками

був  демобілізований з  армії.  Захисник  брав  участь  у  справі  Карасика при

ознайомленні з матеріалами закінченого досудового слідства. У суді першої

інстанції його не було. 

Оцініть правильність рішення суду апеляційної інстанції. Коли участь

захисника у кримінальній справі є обов’язковою?

Задача  2. Апеляційний  суд,  переглядаючи  справу  про  хуліганство

Сидорова С. і  Безпалого Б.,  установив, що державне обвинувачення в суді

першої інстанції підтримувала помічник прокурора району Борисова Б., яка є

рідною сестрою старшого слідчого райвідділу внутрішніх справ Москаленка

М., котрий проводив розслідування у справі. 

Яке рішення має прийняти апеляційний суд, на якій підставі?

Контрольні питання

1. Дайте визначення поняття «учасники кримінального провадження». 
2. Класифікуйте осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.
3. Що таке сторона кримінального провадження? 
4. Розкрийте поняття суду як органу правосуддя. 
5. Розкрийте процесуальний статус судді у кримінальному провадженні.
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6. Розкрийте  процесуальний  статус  слідчого  судді  у  кримінальному

провадженні.
7. Назвіть функції та повноваження прокурора на різних стадіях кримінального

провадження. 
8. Розкрийте  процесуальне  положення  керівника  органу  досудового

розслідування. 
9. Охарактеризуйте  процесуальне  положення  слідчого  органу  досудового

розслідування.
10. Назвіть права, які мають підозрюваний, обвинувачений. 
11. Хто  може  бути  захисником  та  які  підстави  його  участі  в  кримінальному

провадженні? 
12. Розкрийте  особливості  процесуального  статусу  потерпілого  та  його

представника  (законного  представника)  на  різних  стадіях  кримінального

провадження. 
13. Розкрийте  обставини,  що  не  припускають  участь  судді,  слідчого  судді,

прокурора у кримінальному провадженні. 
14. Розкрийте процесуальний статус законних представників у кримінальному

провадженні. 
15. Розкрийте  процесуальний  статус  представників  у  кримінальному

провадженні. 
16. Охарактеризуйте процесуальне  положення інших учасників  кримінального

провадження, які відіграють допоміжну роль. 

Питання для самостійного опрацювання

1. Присяжні повірені: історичний досвід. 
2. Порядок формування списків присяжних засідателів. 
3. Порівняльна характеристика присяжних і народних засідателів.
4. Процесуальний порядок вирішення відводу.

Література: [9, с. 3; 14, с. 9; 24, с. 505; 36, с. 97 99].‒

Змістовий модуль 2 Засоби забезпечення кримінального

провадження

Практичне заняття № 5

Тема Докази та доказування у кримінальному процесі
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Мета:  розглянути  поняття,  сутність  і  значення  кримінально-

процесуального доказування.

Питання для обговорення

1. Поняття, сутність і значення кримінально-процесуального доказування. 
2. Елементи кримінально-процесуального доказування. 
3. Предмет, межі та суб’єкти доказування у кримінальному провадженні. 
4. Поняття доказів та їх класифікація. Поняття джерел доказів та їх види. 
5. Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел. 
6. Умови визнання доказів недопустимими. 
7. Речові докази, строки та порядок їх зберігання. 
8. Документи як джерела доказів. 
9. Висновок експерта та його доказове значення.

Короткі теоретичні відомості

Кримінальне  процесуальне  доказування –  це  діяльність  слідчого,

прокурора,  слідчого судді та суду, а також інших учасників кримінального

провадження, яка здійснюється у встановленій законом процесуальній формі

і  спрямована  на  збирання,  перевірку  та  оцінювання  доказів  з  метою

встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Доказами в  кримінальному провадженні є  фактичні  дані,  отримані  у

передбаченому КПК порядку, на  підставі  яких  слідчий,  прокурор,  слідчий

суддя і  суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що

мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів,  відповідно до ч.  2  ст. 84 КПК

України, є:

 ‒ показання;
 ‒ речові докази;
 ‒ документи;

 ‒ висновки експертів, за допомогою яких встановлюються фактичні дані.

У  кримінальному  процесі докази  класифікують за  таким

критеріями:

1) залежно  від  відношення  до  предмета  доказування   на  прямі  та  побічні‒

(непрямі).
2) за джерелом формування  на первинні та похідні;‒
3) стосовно предмета обвинувачення  на обвинувальні та виправдувальні;‒
4) за механізмом їх формування  на особисті та речові.‒
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Завдання до теми

1. Розв’яжіть задачі:

Задача 1. Адвокат Іващенко І., викликаний слідчим на допит як свідок

у  справі  Троянова Т.,  який  підозрювався  в  нанесенні  тілесних  ушкоджень

своїй  жінці,  заявив  слідчому, що  не  може  давати  показань  з  цієї  справи,

оскільки є єдиним адвокатом у районі та вже обіцяв Троянову Т. участь у

справі як його захисника по закінченні досудового розслідування і  під час

розгляду справи в суді. 

Чи  може  адвокат  Іващенко  І.  бути  допитаний  як  свідок  у

кримінальному провадженні? 

Задача 2. Під час розслідування справи за підозрою Житнікова О. у

зловживанні  службовим  становищем  у  розпорядженні  слідчого  були

документи,  у  яких  мали  місце  підробки,  виконані,  як  показав  на  допиті

підозрюваний, його рукою. Ураховуючи зізнання підозрюваного, а також ті

обставини,  що  для  встановлення  фактів  підробок  закон  не  потребує

обов’язкового  провадження  експертизи,  слідчий  відмовив  у  клопотанні

захисника  підозрюваного  про  призначення  відповідної  експертизи.

Мотивуючи  своє  рішення,  слідчий  послався  також  на  те,  що  довгий  час

працював  експертом  у  криміналістичній  науковій  установі  та  сам  володіє

необхідними знаннями, щоб зробити висновок про підробку документів. 

Чи правильно вчинив  слідчий? Чи потрібно  проводити експертизу  у

випадках,  коли за  законом вона не  обов’язкова,  але  для  вирішення  питань

необхідні спеціальні знання? 

Задача  3. Громадянину  Єршову О.  було  повідомлено  про  підозру  у

тому, що він був посередником під час передачі хабара Немчинову С. Єршов

винним себе не визнав і показав, що з Немчиновим С. ніколи не зустрічався і

не знає його. Під час проведення обшуку в квартирі Єршова О. виявлено лист

Немчинова С., у якому останній призначив Єршову О. місце для зустрічі у

визначений час. 
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Чи є цей лист під час обшуку Немчинова С. письмовим або й речовим

доказом? Як повинен вчинити слідчий з  виявленим під час обшуку листом

Немчинова С.?

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте основні елементи процесу доказування. 
2. Які  існують  особливості  процесу  доказування  на  окремих  стадіях

кримінального процесу? 
3. Охарактеризуйте показання як процесуальне джерело доказів. 
4. Як з’ясовується достовірність показань свідка? 
5. Що слід розуміти під «речовими доказами» в кримінальному провадженні.
6.  Охарактеризуйте  порядок  зберігання  речових  доказів  у  кримінальному

провадженні. 
7. Назвіть ознаки документа як джерела доказів. 
8. Дайте визначення висновку експерта як джерела доказів. 

Питання для самостійного опрацювання

1. Допустимість  використання  в  доказуванні  фактичних  даних,  отриманих  за

допомогою сучасних наукових методів і засобів. 
2. Види науково-технічних засобів,  які  використовуються під  час  збирання та

перевірки доказів (джерел доказів). 
3. Тактичні  особливості  допиту  свідка,  потерпілого.  Використання  їх  у

доказуванні в кримінальному провадженні.
Література: [6, с. 3; 15, с. 2; 20, с. 364 366; 31, с. 8].‒

Практичне заняття № 6

Тема Відшкодування шкоди у кримінальному процесі

Мета:  ознайомитися  з  поняттям  відшкодування  шкоди,  завданої

кримінальним правопорушенням.

Питання для обговорення

1. Поняття шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
2. Відшкодування (компенсація) шкоди потерпілому. 
3. Поняття та значення цивільного позову у кримінальному провадженні. 
4. Переваги спільного розгляду цивільного позову та матеріалів кримінального

провадження. 
5. Форма та зміст позовної заяви. 
6. Підстави та порядок пред’явлення цивільного позову. 
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7. Доказування цивільного позову. 
8. Особливості досудового провадження, у якому заявлено цивільний позов. 
9. Процесуальні  засоби  забезпечення  відшкодування,  завданої  кримінальним

правопорушенням, шкоди та можливої конфіскації майна.
10. Вирішення цивільного позову. 
11. Відшкодування  (компенсація)  шкоди,  завданої  незаконними  рішеннями,

діями  чи  бездіяльністю  органу,  що  здійснює  оперативно-розшукову

діяльність, досудове розслідування, прокуратури та суду.

Короткі теоретичні відомості

Шкода є сукупністю  несприятливих  особистих  немайнових,  а  також

майнових  наслідків,  що  виникли  у  разі  порушення  суб’єктивних  прав

фізичної або юридичної особи. Вона є однією з умов або підстав виникнення

обов’язку щодо її відшкодування. 

Відповідно до ст. 55 КПК виділяються такі види шкоди:

1) моральна;

2) фізична;

3) майнова.

Майнова шкода являє собою майнові та/чи грошові збитки, спричинені

юридичній або фізичній особі.

Збитками є:

1. Втрати,  яких  особа  зазнала  внаслідок  вчинення  кримінального

правопорушення у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речей, а також

витрати,  які  особа  зробила  або  мусить  зробити  для  відновлення  свого

порушеного права.
2. Доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її

право не було порушене.

Поняття  майнової  шкоди,  завданої  кримінальним  правопорушенням

потерпілому охоплює: 

 ‒ заподіяну кримінальним правопорушенням особі пряму, безпосередню шкоду

в її майновому та грошовому виразі; 
 ‒ не одержані внаслідок скоєння кримінального правопорушення доходи; 
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 ‒ оцінені в грошовому вигляді витрати на відновлення здоров’я потерпілого, а в

разі  його  смерті   на  поховання  й  виплати  з  підтримання  матеріального‒

добробуту  і  виховання  непрацездатних  членів  сім’ї  потерпілого  та  його

неповнолітніх дітей; 
 ‒ кошти, витрачені закладом охорони здоров’я на стаціонарне лікування особи,

потерпілої від злочину.

Термін «моральна шкода» визначається через поняття страждання, які

заподіяні  фізичній  особі  внаслідок  фізичного  або  психічного  впливу,  що

спричинило погіршення або позбавлення можливостей реалізації нею своїх

звичок  і  бажань,  погіршення  відносин  з  людьми,  інші  негативні  наслідки

морального характеру.

Завдання до теми

1. Розкрийте форми відшкодування шкоди (компенсації), заповнивши таблицю:

Форми відшкодування шкоди (компенсації)
Підстави добровільного

відшкодування
Підстави примусового

відшкодування
Відшкодування, завдані

незаконними діями
(бездіяльністю) органів

досудового
розслідування,

прокуратури, суду

2. Розв’яжіть задачі: 

Задача 1. Під час прогулянки в парку Овсієнку П. було нанесено тяжкі

тілесні  ушкодження  трьома  невідомими  чоловіками,  внаслідок  чого  був

пошкоджений  хребет  і  він  втратив  можливість  самостійно  пересуватись

(призначена  1  група  інвалідності).  Під  час  провадження  досудового

розслідування кримінального правопорушення не вдалося встановити осіб,

які його вчинили. 

Чи  має  право  Мироненко  на  відшкодування  шкоди,  завданої

кримінальним  правопорушенням?  Якщо  так,  то  хто  повинен  її

відшкодовувати та якими нормами це регламентовано? 
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Задача  2. 19-річний  Іваненко  І.  разом  з  13-річним  Литвиненко  Л.

вчинили  крадіжку  автотранспортного  засобу,  що  належав  Мироненко  М.

Крадії,  не  впоравшись  з  керуванням,  вдарилися  в  огорожу  та  пошкодили

автомобіль на суму 8500 гривень. Від потерпілого Митроненко М. надійшла

позовна  заява  про  відшкодування  йому  шкоди,  завданої  кримінальним

правопорушенням. 

Хто  має  нести  відповідальність  за  заподіяну  шкоду?  Яким  чином

особа, якій заподіяно шкоду кримінальним правопорушенням, набуває статус

цивільного позивача у кримінальному провадженні?

Контрольні питання

1. Назвіть  форми  відшкодування  (компенсації)  шкоди  у  кримінальному

провадженні. 
2. Охарактеризуйте  процедуру  добровільного  відшкодування  (компенсації)

шкоди в кримінальному провадженні. 
3. Дайте визначення цивільного позову у кримінальному провадженні.
4. У чому полягає процедура забезпечення цивільного позову в кримінальному

провадженні? 
5. Дайте  характеристику  відшкодування  (компенсації)  шкоди  за  рахунок

Державного бюджету України. 
6. Як відшкодовується (компенсується) шкода, завдана незаконними рішеннями,

діями  чи  бездіяльністю  органу,  що  здійснює  оперативно-розшукову

діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду?

Питання для самостійного опрацювання

1. Добровільне  відшкодування  (компенсація)  шкоди  у  кримінальному

провадженні. 
2. Примусове  відшкодування  (компенсація)  шкоди  у  кримінальному

провадженні. 
3. Обставини,  що  не  передбачають  відшкодування  (  компенсацію)  шкоди  в

кримінальному провадженні. 
4. Зарубіжний  та  вітчизняний  досвід  відшкодування  (компенсації)  шкоди  у

кримінальному процесі.
Література: [16, с. 2; 21, с. 154; 29, с. 271].
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Практичне заняття № 7

Тема Процесуальні строки та витрати

Мета:  розглянути  поняття  процесуальних  строків,  правила  їх

обчислення та види процесуальних витрат. 

Питання для обговорення

1. Процесуальні строки та їх правова природа. 
2. Поняття, значення, види та правила обчислення процесуальних строків.
3. Порушення процесуальних строків та їх наслідки. 
4. Процесуальні витрати, їх поняття, види та значення. 
5. Визначення розміру та розподіл процесуальних витрат. 
6. Звільнення від оплати, відстрочення та розстрочення процесуальних витрат. 
7. Витрати, що покладаються на державу. 

Короткі теоретичні відомості

Установлені  законом,  прокурором або судом проміжки часу, у  межах

яких  учасники  кримінального  провадження  зобов’язані  чи  мають  право

приймати  процесуальні  рішення  чи  вчиняти  процесуальні  дії  називаються

процесуальними строками. 

Строки,  встановлені  КПК України,  обчислюються годинами,  днями і

місяцями. 

Під  час  обчислення  строку  годинами  строк  закінчується  в  останню

хвилину останньої години.

Під  час  обчислення  строку  днями  строк  закінчується  о  24  годині

останнього дня строку.

Під час обчислення строків місяцями строк закінчується у відповідне

число останнього місяця.

Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той

місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день

цього місяця.

Процесуальні  витрати –  це  витрати,  що  їх  було  зроблено  під  час

здійснення кримінального провадження.

Відповідно до bт.. 118 КПК України процесуальні витрати складаються

із:
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1) витрат на правову допомогу;

2) витрат, пов’язаних із прибуттям до місця досудового розслідування

або судового провадження;

3)  витрат, пов’язаних із  залученням потерпілих,  свідків,  спеціалістів,

перекладачів та експертів;

4) витрат, пов’язаних із зберіганням і пересиланням речей і документів.

Завдання до теми

1. Заповніть таблицю:

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВИТРАТИ
Поняття Склад Розподіл 

процесуальних 
витрат

Рішення, що 
виносяться щодо 
процесуальних 
витрат

2. Розв’яжіть задачі:

Задача 1. Під  час  кримінального провадження,  яке  здійснювалось  у

м. Чернігів з Сумської та Одеської областей було викликано як свідків трьох

осіб,  кожна  з  яких  у  зв’язку  з  виїздом до  місця  провадження  досудового

розслідування, була відсутня на роботі 3 дні. Ряд слідчих (розшукових) дій

проводились  слідчим  у  Львові,  куди  він  виїздив  у  відрядження.

У  кримінальному  провадженні  також  було  проведено  дві  експертизи,  які

виконувалися  співробітниками  експертної  служби.  Під  час  проведення

допиту одного із свідків, який не володів державною мовою, був залучений

перекладач. 

Визначте процесуальні витрати в описаній ситуації.

Задача  2. За  підозрою  у  вчиненні  кримінального  правопорушення

17 червня 2013 року о 17 год. 20 х в. очевидцями був затриманий Кива К.,

який доставлений до уповноваженої службової особи о 17 год. 30 хв. того ж

дня. Протокол про затримання Киви К. складений слідчим о 17 год. 50 хв.

Відповідно до ч. 1 ст. 211 КПК строк затримання не може перевищувати 72-х
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годин з  моменту затримання,  який визначається згідно з  вимогами ст. 209

КПК. 

Визначте,  коли  сплине  строк  затримання  Кива  К.Чи  були  допущені

порушення закону в цій ситуації?

Контрольні питання

1. Розкрийте  поняття  процесуальних  строків.  Укажіть  їх  роль  у  виконанні

завдань кримінального провадження. 
2. Класифікуйте процесуальні строки за юридичною природою, залежно від їх

часового прояву та функціонального призначення. 
3. Назвіть правила обчислення процесуальних строків. Охарактеризуйте порядок

продовження та поновлення процесуальних строків. 
4. Укажіть порядок встановлення процесуальних строків  прокурором,  слідчим

суддею, судом. 
5. Розкрийте  поняття  та  структуру  судових  витрат  у  кримінальному

провадженні. 
6. Які затрати не належать до судових витрат? 
7. Назвіть  суб’єктів  кримінального  провадження,  які  мають  право  на

відшкодування витрат, пов’язаних з явкою за викликом до місця досудового

розслідування або судового провадження. 
8. У  яких  випадках  можливо  зменшення  розміру  процесуальних  витрат  або

звільнення  від  їх  оплати,  відстрочення  та  розстрочення  процесуальних

витрат?
9. Назвіть осіб, на яких може бути покладений обов’язок з відшкодування витрат

на правову допомогу. 
10. Охарактеризуйте порядок відшкодування витрат, пов’язаних із зберіганням і

пересиланням речей і документів. 

Питання для самостійного опрацювання

1. Порядок встановлення процесуальних строків прокурором, слідчим, суддею,

судом. 
2. Особи, на яких може бути покладений обов’язок з відшкодування витрат на

правову допомогу. 
3. Порядок  відшкодування  витрат,  пов`язаних  із  зберіганням  і  пересиланням

речей і документів.
Література: [11, с. 5; 25, с. 118; 34, с. 97 100].‒
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Практичне заняття № 8

Тема Заходи забезпечення кримінального провадження

Мета:  розглянути поняття  заходів  забезпечення  кримінального

провадження та правила їх застосування. 

Питання для обговорення

1. Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види.
2. Правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. 
3. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. 
4. Накладення грошового стягнення. 
5. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. 
6. Відсторонення  від  посади:  порядок  застосування  та  строки.  Тимчасовий

доступ до речей і документів. 
7. Речі та документи, до яких заборонено доступ. 
8. Тимчасове вилучення майна: підстави та процесуальний порядок проведення. 
9. Арешт майна. Підстави для арешту майна. 
10. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів. 
11. Особисте зобов’язання. Особиста порука. Домашній арешт. 
12. Затримання з метою приводу. 

Короткі теоретичні відомості

Заходи  забезпечення  кримінального  провадження  це  передбачені‒

кримінальним  процесуальним  законом  процесуальні  засоби  державно-

правового  примусу,  що  застосовуються  уповноваженими  на  те  органами

(посадовими  особами),  які  здійснюють  кримінальне  провадження,  у  чітко

визначеному  законом  порядку  стосовно  осіб,  які  залучаються  до

кримінально-процесуальної  діяльності,  з  метою  досягнення  дієвості

кримінального провадження (для запобігання та припинення неправомірних

дій, забезпечення виявлення та закріплення доказів тощо).

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК заходами забезпечення кримінального

провадження є:

1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід (ст. 133 143‒

КПК);

2) накладення грошового стягнення (ст. 144 147 КПК);‒
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3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом (ст. 148‒

153 КПК);

4) відсторонення від посади (ст. 154 158 КПК);‒

5) тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 159 166 КПК);‒

6) тимчасове вилучення майна (ст. 167 169 КПК);‒

7) арешт майна (ст. 170 175 КПК);‒

8) затримання особи (ст. 187 191 і ст. 207 213 КПК);‒ ‒

9) запобіжні заходи (ст. 176 213 КПК).‒

Запобіжні заходи  це сукупність превентивних заходів забезпечення‒

кримінального  провадження,  які  спрямовані  на  забезпечення  належної

поведінки  підозрюваного,  обвинуваченого,  засудженого  через  певне

обмеження їхніх особистих прав.

Система запобіжних заходів визначена в ч. 1 ст. 176 КПК, а саме:

1) особисте зобов'язання (ст. 179 КПК);

2) особиста порука (ст. 180 КПК);

3) застава (ст. 182 КПК);

4) домашній арешт (ст. 181 КПК);

5) тримання під вартою (ст. 183 КПК);

6) затримання - тимчасовий запобіжний захід (ст. 187 191, ст. 207 213‒ ‒

КПК).

Завдання до теми

Розв’яжіть задачі:

Задача  1. У  процесі  досудового  розслідування  кримінального

провадження  22  березня  2016  року  слідчим  Бевзом  К.  було  подано

клопотання  до  слідчого  судді  про  накладення  грошового  стягнення  на

підозрюваного Клименка К. за невиконання ним процесуальних обов’язків у

вигляді неприбуття на виклик слідчого. Клопотання було розглянуто слідчим

суддею  27  березня  2016  року,  за  участю  слідчого  та  підозрюваного,  і

задоволено.  На  Клименка К.  було накладено  грошове стягнення  у  вигляді

3 розмірів мінімальної заробітної плати. 29 березня,  після отримання копії
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ухвали слідчого судді , Клименко К. подав апеляційну скаргу на цю ухвалу до

вищестоящого суду. У скарзі підозрюваний не погоджувався з мотивувальною

частиною  ухвали,  окрім  того,  він  зазначив,  що  через  хворобу  не  зміг

повноцінно взяти участь у судовому засіданні й аргументувати свою позицію.

Дайте правову оцінку ситуації. 

Задача  2. Слідчий  Павленко  П.,  розслідуючи  справу  про  крадіжку

речей з гуртожитку, викликав підозрюваного Іванцова І., який не з’явився, не

повідомивши про  причини  неявки.  Слідчий  прийняв  рішення і  застосував

привід щодо підозрюваного Іванцова І. , винісши постанову про застосування

заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді приводу. 

Оцініть рішення слідчого. 

Задача 3. У справі на ухиленню від сплати податків, слідчий Іванов І.,

вирішив  застосувати  до  підозрюваного  Ігнатенка  І.  захід  забезпечення

кримінального провадження у вигляді арешту майна. 

Який порядок обрання такого заходу забезпечення КП?

Контрольні питання

1. Які заходи забезпечення кримінального провадження передбачені КПК? 
2. Які  підстави  та  процесуальний  порядок  застосування  виклику

слідчим,прокурором, слідчим суддею та судом? 
3. Які  підстави  та  процесуальний  порядок  застосування  заходу  забезпечення

кримінального  провадження  у  вигляді  тимчасового  обмеження  у

користуванні спеціальним правом? 
4. Які  підстави  та  процесуальний  порядок  застосування  заходу  забезпечення

кримінального  провадження  у  вигляді  тимчасового  доступу  до  речей  і

документів? 
5. Які  підстави  та  процесуальний  порядок  застосування  заходу  забезпечення

кримінального провадження у вигляді відсторонення особи від посади? 
6. Які  підстави  та  процесуальний  порядок  застосування  заходу  забезпечення

кримінального провадження у накладення грошового стягнення? 
7. Розкрийте підстави та порядок застосування арешту майна. 
8. Охарактеризуйте підстави та процесуальний порядок затримання особи. 
9. Охарактеризуйте  підстави  та  процесуальний  порядок  застосування

запобіжного заходу у вигляді особистої поруки. 
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10. Охарактеризуйте  підстави  та  процесуальний  порядок  застосування

запобіжного заходу у вигляді застави. 
11. Охарактеризуйте  підстави  та  процесуальний  порядок  застосування

запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. 
12. Охарактеризуйте  підстави  та  процесуальний  порядок  застосування

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Питання для самостійного опрацювання

1. Зміст повістки про виклик. 
2. Поважні причини неприбуття особи на виклик. 
3. Поняття «особа, щодо якої можливо застосування відсторонення від посади». 
4. Взяття неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів, піклувальників. 

Література: [7, с. 3; 10, с. 8; 23, с. 114 117].‒

Змістовий модуль 3. Досудове розслідування

Практичне заняття № 9

Тема Загальні положення досудового розслідування

Мета: розглянути загальні положення досудового розслідування.

Питання для обговорення

1. Поняття, значення та завдання стадії досудового розслідування. 
2. Етапи досудового розслідування. 
3. Єдиний реєстр досудових розслідувань. 
4. Підслідність та її види. 
5. Строки дізнання та досудового слідства, порядок їх продовження.
6. Взаємодія слідчого й оперативних підрозділів. 
7. Складання  кримінально-процесуальних  документів  під  час  досудового

розслідування. 

Короткі теоретичні відомості

Досудове  розслідування  стадія  кримінального  провадження,  яка‒

починається  з  моменту  внесення  відомостей  про  кримінальне

правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується

закриттям  кримінального  провадження  або  направленням  до  суду

обвинувального  акта,  клопотання  про  застосування  примусових  заходів

медичного або  виховного характеру, клопотання  про  звільнення  особи від

кримінальної відповідальності.
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Досудове  розслідування  є  формою  досудової  підготовки  матеріалів

кримінального  провадження,  яке  здійснюється  у  формі  дізнання  та

досудового слідства.

Дізнання  форма  досудового  розслідування,  у  якій  здійснюється‒

розслідування кримінальних проступків (п. 4 ч. 1 ст. 3 КПК).

Особливості  досудового  розслідування  кримінальних  проступків

(дізнання):

 ‒ не  допускається  застосування  запобіжних  заходів  у  вигляді  домашнього

арешту, застави або тримання під вартою (ст. 299 КПК);
 ‒ не проводяться негласні слідчі (розшукові) дії (ст. 300 КПК);
 ‒ строк  дізнання  -  до  1  місяця,  а  в  разі  складності  провадження  може  бути

продовжений до 2 місяців (п. 1 ч. 1 ст. 19, ч. 1 ст. 294 КПК).

Досудове  слідство  форма  досудового  розслідування,  у  якій‒

здійснюється розслідування злочинів (п. 6 ч. 1 ст. 3 КПК). Воно провадиться

у  всіх  кримінальних  провадженнях,  за  винятком  проваджень  щодо

кримінальних проступків.

Завдання до теми

Підготуйте реферати та доповіді з таких питань:

1. Процесуальний статус слідчого. 
2. Забезпечення процесуальної самостійності та незалежності слідчого. 
3. Недопустимість розголошення даних досудового розслідування.
4. Діяльність слідчого щодо виявлення та усунення причин і умов злочину. 
5. Діяльність слідчого щодо захисту майнових прав потерпілого. 
6. Логіка, мова і стиль процесуальних актів слідчого.

Контрольні питання

1. Яке значення і завдання стадії досудового розслідування?

2. З якого моменту розпочинається досудове розслідування?

3. Які слідчі дії можна проводити до внесення відомостей до Єдиного реєстру

досудових розслідувань?

4. Які існують форми досудового розслідування, та в чому їх відмінність?

5. Які види підслідності у кримінальному процесі?

6. Які правила об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування?
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7. Строки досудового розслідування кримінального проступку.

8. Строки досудового розслідування злочинів.

9.  Які строки розгляду клопотань під час досудового розслідування?

10. Хто  вирішує  питання  про  можливість  та  обсяг  розголошення  відомостей

досудового розслідування? 

11. Які є форми взаємодії слідчого і оперативних підрозділів?

      12.Випадки повідомлення про підозру.

      13.Зміст повідомлення про підозру.

      14.Порядок вручення та зміна повідомлення про підозру.

Питання для самостійного опрацювання

1. Єдиний реєстр досудових розслідувань. 

2. Особливості розслідування кримінальних проступків.

3. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування. 

4. Використання  науково-технічних  засобів  під  час  проведення  досудового

розслідування. 

5. Розслідування кримінальних правопорушень слідчою групою.

6. Здійснення  прокурорського  нагляду,  відомчого  та  судового  контролю  за

законністю в діяльності органів розслідування.

Література: [4, с. 6; 33, с. 52; 38, с. 117].

Практичне заняття № 10

Тема  Провадження  слідчих  (розшукових)  дій.  Провадження

негласних слідчих (розшукових) дій

Мета:  ознайомитися з  поняттям,  видами  та  системою  слідчих

(розшукових)  дій;  розглянути  підстави  для  проведення  негласних  слідчих

(розшукових) дій. 

Питання для обговорення

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

2. Класифікація слідчих (розшукових) дій. 

3. Допит і його процесуальне оформлення. 

36



4. Пред’явлення для впізнання та його види. 

5. Обшук і його види. 

6. Огляд і його види. 

7. Слідчий експеримент. 

8. Експертиза та підстави її проведення. 

9. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття та підстави проведення. 

Короткі теоретичні відомості

Слідчі  (розшукові)  дії  це  регламентовані  кримінальним‒

процесуальним законом процесуальні дії, які здійснюються уповноваженою

особою і являють собою сукупність пошукових, пізнавальних і засвідчуючих

операцій,  направлених на отримання (збирання)  доказів  або перевірку вже

отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Кримінальний  процесуальний  кодекс  передбачає  проведення

наступних слідчих (розшукових) дій: 

 ‒ допит (ст. 224-226, 232, 351-354, 356, 567 КПК); 
 ‒ пред’явлення особи для впізнання (ст. 228, 232, 355 КПК);
 ‒ пред’явлення речей для впізнання (ст. 229, 232, 355 КПК);
 ‒ пред’явлення трупа для впізнання (ст. 230 КПК); 
 ‒ обшук (ст. 233-236 КПК);
 ‒ огляд місцевості, приміщення, речей та документів (статті 237, 361 КПК); 
 ‒ огляд трупа (ст. 238 КПК); 
 ‒ огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією (ст. 239 КПК); 
 ‒ слідчий експеримент (ст. 240 КПК); 
 ‒ освідування особи (ст. 241 КПК); 
 ‒ проведення експертизи (ст. 242245 КПК).

Самостійну групу слідчих (розшукових) дій становлять негласні слідчі

(розшукові) дії. Так, згідно з ч. 1 ст. 246 КПК негласні слідчі (розшукові) дії ‒

це  різновид  слідчих  (розшукових)  дій,  відомості  про  факт  та  методи

проведення  яких  не  підлягають  розголошенню,  за  винятком  випадків,

передбачених КПК.

Завдання до теми

Підготуйте реферати та доповіді з таких питань:
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1.  Допустимість  тактико-психологічних  прийомів  впливу  під  час

допиту. 

2.  Забезпечення безпеки учасників процесу під час пред’явлення для

впізнання. 

3.  Процесуальний  порядок  відтворення  обстановки  і  обставин  події

злочину. 

4.  Поняття,  фактичні  та  юридичні  підстави  виїмки  поштово-

телеграфної кореспонденції. 

5. Порядок зняття інформації з технічних каналів зв’язку та перевірки

отриманих результатів.

Контрольні питання

1. Розкрийте поняття «слідчих (розшукових) дій». 
2. Які види слідчих (розшукових) дій існують?
3. Які процесуальні вимоги висуваються до проведення й оформлення слідчих 

(розшукових) дій?
4. Що таке допит? 
5. Опишіть процесуальний порядок пред’явлення для впізнання.
6. Що таке обшук? Які існують підстави для проведення обшуку?
7. Що таке слідчий експеримент? 
8. Розкрийте поняття «негласні слідчі (розшукові) дії».
9. Що таке втручання у приватне спілкування?

Питання для самостійного опрацювання

1. Особливості впізнання особи у разі забезпечення безпеки учасників кримінального

судочинства.

2. Особливості виклику та допиту малолітньої або неповнолітньої особи.

3. Проведення допиту та пред’явлення для впізнання в режимі відеоконференції. 

4. Особливості проведення огляду трупа. 

5. Ексгумація трупа, підстави та процесуальний порядок її проведення.

6. Фіксація ходу та результатів негласних слідчих (розшукових) дій.

7. Втручання у приватне спілкування. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій.

Література: [27, с. 84; 30, с. 37 39; 35, с. 224 226].‒ ‒

Практичне заняття № 11
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Тема Зупинення та закінчення досудового розслідування

Мета:  розглянути поняття, підстави, умови та процесуальний порядок

зупинення досудового розслідування. 

Питання для обговорення

1. Поняття,  підстави,  умови та  процесуальний порядок  зупинення досудового

розслідування. 
2. Підстави та процесуальний порядок відновлення досудового розслідування. 
3. Загальні положення закінчення досудового розслідування. 
4. Форми закінчення досудового розслідування. 
5. Закриття кримінального провадження: підстави та процесуальний порядок. 
6. Структура та зміст обвинувального акту. 
7. Систематизація  та  технічне  оформлення  матеріалів  кримінального

провадження.

Короткі теоретичні відомості

Зупинення досудового розслідування  це тимчасова вимушена перерва‒

у  провадженні  досудового  розслідування,  зумовлена  обставинами,  що

унеможливлюють його подальше провадження.

Досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі

про підозру у випадку, якщо (ст. 280 КПК України):

1)  підозрюваний  захворів  на  тяжку  хворобу,  яка  перешкоджає  його

участі  у  кримінальному  провадженні,  за  умови  підтвердження  цього

відповідним медичним висновком;

2)  підозрюваний переховується  від  органів  слідства  та  суду  з  метою

ухилення  від  кримінальної  відповідальності  та  його  місцезнаходження

невідоме;

2.1 слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання про здійснення

спеціального досудового розслідування;

3)  наявна  необхідність  виконання  процесуальних  дій  у  межах

міжнародного співробітництва.

Зупинене досудове розслідування відновлюється постановою слідчого,

прокурора,  коли  підстави  для  його  зупинення  перестали  існувати

(підозрюваний  видужав,  його  місцезнаходження  встановлено,  завершено
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проведення  процесуальних  дій  в  межах  міжнародного  співробітництва),  а

також  у  разі  потреби  проведення  слідчих  (розшукових)  чи  інших

процесуальних  дій.  Копія  постанови  про  відновлення  досудового

розслідування  надсилається  стороні  захисту,  потерпілому,  представнику

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Завдання до теми

Підготуйте реферати та доповіді з таких питань:

1. Закінчення розслідування направленням справи до суду для звільнення особи

від кримінальної відповідальності у зв’язку з дієвим каяттям.
2. Закінчення розслідування направленням справи до суду для звільнення особи

від кримінальної відповідальності у зв’язку з дієвим каяттям.

Контрольні питання

1. Що є підставами для зупинення досудового розслідування?
2. Що є підставами для відновлення досудового розслідування?
3. Який процесуальний порядок закриття кримінального провадження?
4. Що таке обвинувальний акт?

5. Опишіть порядок вручення копій обвинувального акта, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та 

реєстру матеріалів досудового розслідування.
6. Як слід оформлювати матеріали кримінального провадження?

Питання для самостійного опрацювання

1. Підстави  та  процесуальний  порядок  звільнення  особи  від  кримінальної

відповідальності. 
2. Відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні.
3. Клопотання  про застосування  примусових заходів  медичного чи  виховного

характеру та його зміст. 

Література: [5, с. 6; 12, с. 19; 28, с. 7].

Практичне заняття № 12

Тема Повідомлення про підозру
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Мета: розглянути поняття,  підстави  та  значення  повідомлення  про

підозру, особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.

Питання для обговорення

1. Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру. 
2. Випадки повідомлення про підозру. 
3. Етапи повідомлення про підозру. 
4. Складання повідомлення про підозру. 
5. Зміст письмового повідомлення про підозру. 
6. Порядок повідомлення про підозру. 
7. Права підозрюваного та їх роз’яснення. 
8. Вручення письмового повідомлення про підозру. 
9. Зміна повідомлення про підозру. 
10. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.

Короткі теоретичні відомості

Повідомлення  про  підозру   один  із  найважливіших  процесуальних‒

актів,  спрямований  на  практичну  реалізацію  функції  розслідування  та

забезпечення  захисту  прав  і  законних  інтересів  особи,  щодо  якої

здійснюється кримінальне провадження, який полягає в прийнятті  рішення

про  повідомлення  про  підозру;  врученні  повідомлення  про  підозру  особі,

щодо якої здійснюється провадження; роз’ясненні підозрюваному його прав

та наданні можливостей щодо їх реалізації та допиті обвинуваченого.

Повідомлення  про  підозру  обов’язково  здійснюється, відповідно  до

приписів статті 276 КПК України, у випадках:

1) затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення

чи безпосередньо після його вчинення;

2) обрання до особи одного з передбачених цим Кодексом запобіжних

заходів;

3)  наявності  достатніх  доказів  для  підозри  особи  у  вчиненні

кримінального правопорушення.

Повідомлення  про  підозру може бути  здійснено  лише  щодо  осудних

осіб,  які  досягли  віку,  з  якого  за  відповідні  злочини  може  наставати
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кримінальна  відповідальність  та  які  не  наділені  не  скасованим  на  період

слідства  імунітетом  від  кримінальної  відповідальності,  мають  статус

недоторканності.

Завдання до теми

Підготуйте реферат на тему: «Зміна та доповнення повідомлення про

підозру (практичний аспект)».

Контрольні питання

1. Дайте визначення поняттю «повідомлення про підозру».
2. Які існують етапи повідомлення про підозру?
3. Які права має підозрюваний?
4. Опишіть порядок вручення письмового повідомлення про підозру.
5. Які особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб?

Література: [17, с. 55; 26, с. 97; 32, с. 115 118‒ ].

Практичне заняття № 13

Тема  Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового

розслідування

Мета:  розглянути поняття та значення інституту оскарження рішень,

дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.

Питання для обговорення

1. Поняття та значення інституту оскарження рішень, дій чи бездіяльності під

час досудового розслідування. 
2. Право на оскарження. 
3. Строк подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора,

її повернення або відмова у відкритті провадження. 
4. Порядок  розгляду  скарг  на  рішення,  дії  чи  бездіяльність  слідчого  чи

прокурора під час досудового розслідування. 
5. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування.
6. Ухвали  слідчого  судді,  які  підлягають  оскарженню  під  час  досудового

розслідування. 
7. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора. 

Короткі теоретичні відомості
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Статтею  24  КПК  зазначено,  що  кожному  гарантується  право  на

оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді,

прокурора, слідчого в порядку, передбаченому КПК. Оскарження рішень, дій

чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого є одним із засобів

забезпечення досягнення завдань кримінального судочинства й охорони прав

і законних інтересів суб'єктів, які беруть у ньому участь. 

Оскарження  це  врегульована  кримінально-процесуальним‒

законодавством  діяльність  учасників  кримінального  процесу  з  подання,

прийому, реєстрації,  розгляду  та  вирішення скарги  щодо порушення прав,

свобод та законних інтересів осіб унаслідок прийняття рішення, здійснення

дій або допущення бездіяльності посадовими особами, які ведуть процес.

Предметом  оскарження рішень,  дій  чи  бездіяльності  під  час

досудового розслідування є:

1) процесуальні рішення;

2) дії;

3) бездіяльність.

Відповідно до глави 26 «Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під

час досудового розслідування» КПК існують такі процедури оскарження:

1) оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора   (ст.

303-307 КПК);

2) оскарження недотримання розумних строків (ст. 308 КПК);

3) оскарження ухвал слідчого судді (ст. 309-310 КПК);

4) оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора (ст. 311-

313 КПК).

Контрольні питання

1. Хто має право на оскарження? 
2. Які строки встановлено для подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність

слідчого чи прокурора?
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3. Опишіть порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи

прокурора під час досудового розслідування.
4. Який порядок оскарження ухвал слідчого судді?
5. Які рішення дії чи бездіяльність прокурора можуть оскаржуватися слідчим?
6. Назвіть  види  рішень  за  результатами  розгляду  скарги  на  рішення,  дії  чи

бездіяльність прокурора.

Питання для самостійного опрацювання

1. Правові наслідки подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи

прокурора під час досудового розслідування. 
2. Рішення, дії чи бездіяльність прокурора, які можуть оскаржуватися слідчим. 
3. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора. 
4. Порядок вирішення скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора.
5. Види рішень за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність

прокурора.

Література: [3, с. 6; 12, с. 7; 29, с. 113].

Змістовий модуль 4 Судове слідство. Виконання судових рішень

Практичне заняття № 14

Тема Підсудність і підготовче судове провадження

Мета:  розглянути поняття  та  значення  підсудності  у  кримінальному

процесі, її види.

Питання для обговорення

1. Поняття та значення підсудності у кримінальному процесі. 
2. Види підсудності. 
3. Підстави та порядок передачі справ з одного суду до іншого.
4. Поняття, сутність і завдання підготовчого судового провадження.
5. Порядок і строки підготовчого судового провадження. 
6. Порядок підготовчого судового провадження. 
7. Рішення,  які  приймаються  за  результатами  підготовчого  судового

провадження. 
8. Закриття кримінального провадження. 
9. Призначення судового розгляду.
10. Дії судді, пов’язані з підготовкою до судового розгляду. 
11. Закінчення підготовчого судового провадження. 
12. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

44



Короткі теоретичні відомості

Підсудність  у  кримінальному  провадженні    це  сукупність‒

специфічних  характеристик  кримінального  провадження,  яка  визначає

певний  судовий  орган,  на  який  покладається  обов’язок  розгляду  цього

провадження у першій інстанції.

Розрізняють такі  види підсудності:  територіальна (ч.  1  ст. 32  КПК),

персональна  (ч.  2  ст.  32  КПК),  інстанційна  (ст.  33  КПК)  та  за  зв’язком

проваджень (ст. 217, 334 КПК).

Територіальна  підсудність визначається  місцем  скоєння

кримінального правопорушення.

Персональна  підсудність визначається  суб’єктом  скоєння

кримінального правопорушення та обумовлена особливим правовим статусом

суддів  та  застосовується  з  метою  забезпечення  неупередженого  судового

розгляду кримінального провадження відносно суддів.

Інстанційна  підсудність визначається  процесуальною  стадією

судового розгляду кримінального провадження.

Підсудність за  зв’язком проваджень визначається  необхідністю

об’єднання декількох проваджень.

Обставини,  що  обумовлюють  передання  кримінального

провадження на розгляд іншого суду (ч. 1 ст. 34 КПК):

 ‒ до  початку  судового  розгляду  виявилося,  що  кримінальне  провадження

надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності;
 ‒ після  задоволення  відводів  (самовідводів)  чи  в  інших  випадках  неможливо

утворити новий склад суду для судового розгляду;
 ‒ обвинувачений  чи  потерпілий  працює  або  працював  у  суді,  до  підсудності

якого належить здійснення кримінального провадження;
 ‒ ліквідовано суд, який здійснював судове провадження.
 ‒ у  виняткових  випадках  кримінальне  провадження  може  бути  передано  до

початку  судового  розгляду  на  розгляд  іншого  суду  за  місцем  проживання

обвинуваченого,  більшості  потерпілих  або  свідків  з  метою  забезпечення

оперативності та ефективності кримінального провадження.
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Контрольні питання

1. Розкрийте значення підсудності у кримінальному процесі.
2. Які види підсудності ви знаєте?
3. Які завдання підготовчого судового провадження?
4. Опишіть порядок підготовчого судового провадження.
5. Які питання з’ясовуються суддею під час підготовчого судового провадження?

Питання для самостійного опрацювання

1. Автоматизована система документообігу суду. 
2. Підстави  та  процесуальний  порядок  повернення  обвинувального  акту,

клопотань  про  застосування  примусових  заходів  виховного  чи  медичного

характеру прокурору або за підсудністю. 

Література: [4, с. 6; 33, с. 52; 38, с. 117].

Практичне заняття № 15

Тема Судовий розгляд

Мета:  розглянути загальні положення судового розгляду кримінальної

справи.

Питання для обговорення

1. Сутність і значення стадії судового розгляду. 
2. Загальні положення судового розгляду кримінальної справи.
3. Підстави  та  порядок  відкладення  судового  засідання,  зупинення  судового

провадження. 
4. Розпорядок судового засідання. 
5. Межі судового розгляду. 
6. Етапи судового розгляду, їх зміст. 
7. Поняття та завдання судового слідства. Спрощений порядок судового слідства.
8. Останнє слово обвинуваченого. 
9. Види судових рішень. 
10. Поняття та значення вироку. Види вироків та їх зміст. 
11. Порядок винесення ухвал у судовому засіданні. 
12. Проголошення судового рішення. Роз’яснення судового рішення. 
13. Провадження в суді присяжних.

Короткі теоретичні відомості

Судовий  розгляд  це‒  стадія  кримінального  провадження,  у  якій  суд

першої  інстанції  за  участю  сторін  на  підставі  дослідження  обставин
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кримінальної справи вирішує питання про винуватість обвинуваченого і його

покарання або про застосування ПЗМХ чи ПЗВХ.

Загальні  положення  стадії  судового  розгляду  це‒  встановлені

кримінальним процесуальним законом і обумовлені засадами кримінального

провадження правила, що виражають найважливіші типові властивості цієї

стадії та виявляються протягом усього періоду її реалізації. Згідно з чинним

кримінальним  процесуальним  законом  до  їх  числа  належать  такі

положення:

1. Обов’язкова  участь  сторін  кримінального  провадження (ч.  2  ст.  318  КПК)  ‒

загальне положення судового розгляду, змістом якого є недопущення судового

розгляду за відсутності сторін обвинувачення і захисту. 
2. Незмінність  складу  суду (ст.ст.  319-320  КПК)   загальне  положення  судового‒

розгляду, суть якого полягає в тому, що у вирішенні кримінальної справи по

суті можуть брати участь тільки ті судді, які брали участь у її розгляді від

початку до кінця. 
3. Безперервність  судового розгляду (ст. 322  КПК)   загальне  положення,  згідно  з‒

яким судді, які розглядають кримінальну справу, повинні ухвалювати рішення

по  суті  на  підставі  цілісного  сприйняття  усіх  обставин  справи,  не

відволікаючись на слухання інших справ, доки не завершать розпочату. 
4. Право перебувати в залі судового засідання. Існування цього загального положення

судового розгляду (ст. 328 КПК) обумовлене засадою гласності і відкритості

кримінального провадження (ст. 27 КПК).
5. Розпорядок  судового  засідання  (ст. 329  КПК)   це  правила  судового  ритуалу‒

(етикету),  призначенням  яких  є  виховання  у  громадян  поваги  до  суду  і

забезпечення нормального ходу розгляду кримінальної справи.
6. Межі судового  розгляду  (ст.  337 341  КПК)   загальне  положення,  суть  якого‒ ‒

полягає в тому, що суд розглядає і вирішує кримінальну справу тільки щодо

обвинувачених  і  лише  в  межах  висунутого  обвинувачення  відповідно  до

обвинувального акту.

Завдання до теми

Підготуйте реферати та доповіді з таких питань:

1. Судовий компроміс і спрощений порядок судового розгляду справи.
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2. Зміна обвинувачення у суді. 

3. Поняття, структура та композиція судової промови захисника.

Контрольні питання

1. Що таке стадія судового розгляду?
2. Які існують підстави відкладення судового засідання?
3. Охарактеризуйте етапи судового розгляду, розкрийте їх зміст. 
4. Який порядок дослідження доказів у судовому засідання?
5. Опишіть порядок судових дебатів.
6. Які існують види судових рішень?

Завдання для самостійного опрацювання

1. Учасники судового розгляду та наслідки їх неявки до суду. 
2. Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції. 
3. Порядок судових дебатів. 
4. Журнал судового засідання. 
5. Технічна фіксація перебігу судового засідання. 
6. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції. 
7. Спрощене судове провадження щодо кримінальних проступків.

Література: [1, с. 15; 5, с. 7; 19, с. 112 115].‒

Практичне заняття № 16

Тема Провадження з перегляду судових рішень

Мета:  розглянути значення,  види і  завдання проваджень з  перегляду

судових рішень.

Питання для обговорення

1. Право на апеляційне оскарження. Порядок і строки апеляційного оскарження. 
2. Апеляція, її форма та зміст. 
3. Підготовка до апеляційного розгляду. 
4. Суть і  завдання касаційного провадження.  Право на касаційне оскарження.

Порядок і строки касаційного оскарження. 
5. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України.
6. Строк подання заяви про перегляд судового рішення. 
7. Підстави  для  здійснення  кримінального  провадження  за  нововиявленими

обставинами. Характеристика нововиявлених обставин. 
8. Особи, які мають право порушити питання про перегляд судового рішення за

нововиявленими обставинами. 
9. Строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.
10. Відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами. 
11. Порядок перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами.
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12. Види  судових  рішень  за  наслідками  кримінального  провадження  за

нововиявленими обставинами.

Короткі теоретичні відомості

Метою  оскарження завжди  є  усунення  завдяки  новому  судовому

рішенню шкоди,  яка  виникла або  може виникнути в  результаті  виконання

рішення, що оскаржується.

Кожен, кого засуджено за будь-який злочин, має право на те, щоб його

засудження  і  вирок  були  переглянуті  вищестоящою  судовою  інстанцією

згідно із законом (ст. 5 МПГПП).

Кримінальне  процесуальне  законодавство  може  передбачати

різноманітні форми  проваджень  з  перегляду  судових  рішень,  одні  з

яких мають позовний  характер (апеляція;  касація;  «повторна»  касація;

перегляд  за  новими  і  нововиявленими  обставинами),  інші   ревізійний‒

характер (у порядку нагляду вищестоящих судів за нижчестояшими).

Зазначені  провадження  можуть  відрізнятися  одне  від  одного  у

таких принципових моментах:

 ‒ переглядається рішення суду, що не набрало чинності, чи те, що набрало її;
 ‒ під час перегляду предметом дослідження є питання факту і права чи лише

питання права;
 ‒ чи вправі вищестоящий суд ухвалити своє рішення, яке б заміняло рішення

нижчестоящого  суду,  чи  тільки  залишити  в  силі  або  скасувати  рішення

нижчестоящого  суду  без  ухвалення  нового  рішення  по  суті  справи  і

направити її на новий судовий розгляд до суду нижчої інстанції;
 ‒ зупиняє оскарження дію судового рішення чи ні;
 ‒ чи є можливим для засудженого поворот до гіршого;
 ‒ чи зв’язаний суд, який переглядає рішення, доводами сторін, чи ні;
 ‒ перегляд рішення здійснюється з ініціативи сторін кримінального процесу чи

вищестоящих судів.

З  2001  року  в  Україні  ініціаторами  перегляду  судового  рішення у

кримінальній можуть бути лише сторони (особи, заінтересовані у вирішенні

справи). Вищестоящі суди не мають повноважень щодо порушення з власної
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ініціативи  питання  про  перегляд  вироків,  ухвал  і  постанов,  ухвалених

нижчестоящими судами. 

Контрольні питання

1. Назвіть види перегляду судових рішень у кримінальному процесі.
2. У чому полягає право на апеляційне оскарження?
3. Які  повноваження  мають  суди  під  час розгляду  справи  в  апеляційному

порядку?
4. У чому полягає підготовка до апеляційного розгляду?
5. Які існують підстави для скасування або зміни судового рішення?
6. Хто має право на касаційне оскарження?
7. Які  строкові  обмеження  під  час подання  заяви  про  перегляд  судового

рішення?
8. Опишіть порядок розгляду справи Верховним Судом України.
9. Що таке нововиявлені обставини? Дайте їм характеристику. 

Питання для самостійного опрацювання

1. Вирок (ухвала про застосування примусових заходів виховного чи медичного

характеру) суду апеляційної інстанції. 
2. Межі перегляду судом касаційної інстанції. 
3. Підстави  для  скасування  або  зміни  судового  рішення  судом  касаційної

інстанції. 
4. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України.

Види судових рішень Верховного Суду України та їх обов’язковість.

Література: [3, с. 7; 18, с. 4; 22, с. 10].

Практичне заняття № 17

Тема Виконання вироку, ухвал і постанов суду

Мета:  ознайомитися з  поняттям,  значенням  та  завданнями  стадії

виконання судових рішень; розглянути порядок виконання судових рішень у

кримінальному провадженні.

Питання для обговорення

1. Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень.
2. Набрання судовим рішенням законної сили. Обов’язковість рішень суду. 
3. Порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні.
4. Відстрочка виконання вироку. 
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5. Процесуальний порядок розгляду та вирішення питань, які виникають під час

виконання вироку. 
6. Підстави для звільнення від відбування кримінального покарання.
7. Тимчасове залишення засудженого у слідчому ізоляторі. 
8. Умови утримання осіб, засуджених до позбавлення волі. 
9. Розгляд судом клопотання про зняття судимості. 
10. Нагляд за дотриманням законів під час виконання судових рішень.

Короткі теоретичні відомості

Виконання вироку – це завершальна стадія кримінального процесу, в

якій  суд  звертає  до  виконання  вироки,  ухвали  і  постанови,  слідкує  за

приведенням  їх  до  виконання,  а  також вирішує  в  установленому  порядку

питання, які виникають під час виконання судових актів. 

Завданням цієї  стадії  є  організація  процесуальної  діяльності,

спрямованої на:

а) звернення вироку до виконання;

б) забезпечення у встановлених законом випадках повної або часткової

реалізації вироку;

в)  вирішення  встановлених  законом  питань,  які  виникають  у  ході

фактичного виконання вироку;

г) здійснення контролю за виконанням вироку. 

Стадія виконання вироку характеризується рядом важливих положень,

до яких належить:

 ‒ обов’язковість вироків для всіх державних і громадських структур, посадових

осіб і громадян;
 ‒ оперативність звернення і приведення вироку до виконання;
 ‒ можливість  зміни рішень суду щодо покарання в ході  виконання вироку за

наявності передбачених для цього у законі підстав.

Контрольні питання

1. У чому полягає обов’язковість рішень суду?
2. Які  органи  та  служби  виконують  вирок  і  забезпечують  виконання

кримінальних покарань Питання для самостійного опрацювання?
3. Які питання вирішуються судом під час виконання вироків?
4. Назвіть підстави для звільнення від відбування кримінального покарання.
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5. У яких  випадках  може бути застосоване  умовно-дострокове  звільнення  від

покарання?
6. Чи  може  застосовуватися  до  засуджених  примусове  лікування?  У  яких

випадках?

Питання для самостійного опрацювання

1. Органи  та  служби,  які  виконують  вирок  і  забезпечують  виконання

кримінальних покарань. 
2. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків.
3. Умовно-дострокове  звільнення  від  покарання  та  заміна  невідбутої  частини

покарання більш м’яким. 
4. Застосування до засуджених примусового лікування та його припинення. 

Література: [6, с. 3; 20, с. 364 366; 31, с. 8].‒

Практичне заняття № 18

Тема  Міжнародне  співробітництво  під  час  кримінального

провадження

Мета:  розглянути  загальні  засади  міжнародного  співробітництва  у

кримінальному судочинстві та законодавчі акти, що регулюють міжнародне

співробітництво під час кримінального провадження.

Питання для обговорення

1. Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві. 
2. Законодавство,  що  регулює  міжнародне  співробітництво  під  час

кримінального провадження. 
3. Центральні органи України що забезпечують міжнародне співробітництво у

кримінальному провадженні. 
4. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій.
5. Розгляд  запиту  іноземного  компетентного  органу  про  міжнародну  правову

допомогу. 
6. Виклик особи, яка перебуває за межами України. 
7. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).
8. Центральні органи України щодо видачі особи (екстрадиції).
9. Екстрадиційний арешт. 
10. Проведення екстрадиційної перевірки. 
11. Відмова у видачі особи (екстрадиції). 
12. Підстави та порядок виконання вироків судів іноземних держав.
13. Умови передачі засуджених осіб та їх прийняття для відбування покарання. 
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14. Визнання та виконання вироків міжнародних судових установ.

Короткі теоретичні відомості

Міжнародна правова допомога  проведення компетентними органами‒

однієї держави процесуальних дій, вчинення яких необхідне для досудового

розслідування,  судового  розгляду  або  для  виконання  вироку,  ухваленого

судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Видача  (екстрадиція)  видача  особи  державі,  у  якій  ця  особа‒

обвинувачується  у  вчиненні  злочину  або  її  вже  засуджено,  і  яку  особа

залишила з метою уникнення відповідальності. 

Екстрадиція  включає: офіційне  звернення  про  встановлення  місця

перебування на території запитуваної держави особи, яку необхідно видати,

та видачу такої особи; перевірку обставин, що можуть перешкоджати видачі;

прийняття  рішення  за  запитом;  фактична  передача  такої  особи  під

юрисдикцію держави, що запитує.

Перейняття  кримінального  провадження  здійснення‒

компетентними органами однієї держави розслідування з метою притягнення

особи  до  кримінальної  відповідальності  за  злочини,  вчинені  на  території

іншої держави, за її запитом.

Запитуюча сторона  держава, компетентний орган якої звертається із‒

запитом, або міжнародна судова установа.

Запитувана  сторона  держава,  компетентний  орган  якої  отримав‒

запит.

Уповноважений (центральний) орган  орган, який уповноважений‒

від імені держави розглянути запит іншої держави або міжнародної судової

установи  і  забезпечити  його  виконання,  або  направити  до  іншої  держави

запит компетентного органу про надання міжнародної правової допомоги.

Компетентний орган  суд, державний обвинувач, слідчий або інший‒

орган, який здійснює кримінальне провадження і звернувся із запитом згідно

з  розділом  IХ  цього  Кодексу  або  якому  уповноваженим  (центральним)
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органом  доручено  безпосередньо  виконати  запит  іншої  держави  чи

міжнародної судової установи про надання міжнародної правової допомоги.

Міжнародне  співробітництво  під  час  кримінального  провадження

охоплює  вчинення  дій  з  метою  надання  міжнародної  правової  допомоги

завдяки  врученню документів  чи  проведенню окремих процесуальних дій,

видачі  осіб,  які  вчинили  кримінальне  правопорушення,  перейняттю

кримінального провадження, передача засуджених осіб та виконання вироків.

Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому

Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Завдання до теми

Підготуйте реферати та доповіді з таких питань:

1. Форми міжнародного співробітництва у кримінальних справах. 

2. Екстрадиція обвинуваченого. 

3. Розшук обвинуваченого із застосуванням можливостей Інтерполу та

Європолу. 

4. Верховенство права в прецедентній практиці Європейського суду з

прав  людини  та  втіленні  європейських  стандартів  у  кримінальному

судочинстві України.

Контрольні питання

1. Які  законодавчі  акти  регулюють  міжнародне  співробітництво  під  час

кримінального провадження?
2. Які  органи  забезпечують  міжнародне  співробітництво  у  кримінальному

провадженні?
3. Як  відбувається  розгляд  запиту  іноземного  компетентного  органу  про

міжнародну правову допомогу?
4. Опишіть порядок створення та діяльності спільних слідчих груп.
5. Назвіть  особливості  затримання  особи,  яка  вчинила  кримінальне

правопорушення за межами України.
6. Які існують підстави для відмови у видачі особи (екстрадиції)?
7. Опишіть порядок виконання вироків судів іноземних держав.
8. Які існують умови  передачі засуджених осіб та їх прийняття для відбування

покарання?
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Завдання для самостійного опрацювання

1. Допит  за  запитом  компетентного  органу  іноземної  держави  шляхом

проведення відео- або телефонної конференції. 
2. Особливості затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за

межами України. 
3. Рішення за запитом про видачу особи (екстрадицію) та їх оскарження.
4. Порядок  і  умови  перейняття  кримінального  провадження  від  іноземних

держав.
Література: [14, с. 9; 24, с. 505; 36, с. 97 99].‒

Практичне заняття № 19

Тема Особливі порядки кримінального провадження

Мета: ознайомитися з видами особливих проваджень у кримінальному

процесі.

Питання для обговорення

1. Види особливих проваджень у кримінальному процесі. 
2. Кримінальне провадження на підставі угод. 
3. Види угод, їх ініціювання й умови укладання. Вирок на підставі угоди. 
4. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. 
5. Особи,  щодо  яких  здійснюється  особливий  порядок  кримінального

провадження. 
6. Кримінальне  провадження  щодо  неповнолітніх.  Порядок  кримінального

провадження щодо неповнолітніх. 
7. Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які

не досягли віку кримінальної відповідальності.
8. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного

характеру. 
9. Проведення психіатричної експертизи. 
10. Продовження,  зміна  або  припинення  застосування  примусових  заходів

медичного характеру. 
11. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження.
12. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

Короткі теоретичні відомості

КПК  України  передбачає  такі  особливі  порядки  кримінального

провадження (розділ VI):
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 ‒ кримінальне провадження на підставі угод (глава 35);
 ‒ кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення (глава 36);
 ‒ кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб (глава 37);
 ‒ кримінальне провадження щодо неповнолітніх (глава 38);
 ‒ кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного

характеру (глава 39);
 ‒ кримінальне  провадження,  яке  містить  відомості,  що  становлять  державну

таємницю (глава 40);
 ‒ 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

(гл.41).

Контрольні питання

1. Які види особливих проваджень існують у кримінальному процесі?
2. У чому полягає зміст угоди про примирення?
3. У чому полягає зміст угоди про визнання винуватості?
4. Які  наслідки  передбачає  невиконання  угоди  кримінального  провадження  у

формі приватного обвинувачення?
5. Стосовно  яких  осіб  здійснюється  особливий  порядок  кримінального

провадження?
6. Які особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх?
7. Опишіть  порядок  застосування  до  неповнолітнього  обвинуваченого

примусових заходів виховного характеру.
8. Які  існують  підстави  для  здійснення  кримінального  провадження  щодо

застосування примусових заходів медичного характеру?
9. Як  відбувається  охорона  державної  таємниці  під  час  кримінального

провадження?

Питання для самостійного опрацювання

1. Наслідки невиконання угоди кримінального провадження у формі приватного

обвинувачення.  Відшкодування  шкоди  потерпілому  у  кримінальному

провадженні у формі приватного обвинувачення. 
2. Особливості притягнення до кримінальної відповідальності окремої категорії

осіб, їх затримання й обрання запобіжного заходу.
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3. Обставини,  що  підлягають  встановленню  у  кримінальному  провадженні

щодо неповнолітніх. 
4. Порядок  застосування  до  неповнолітнього  обвинуваченого  примусових

заходів виховного характеру. 
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. 
Література: [1, с. 15; 5, с. 7; 19, с. 112 115].‒

3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Поняття  та  сутність  кримінального  процесу,  його  завдання  і  роль  у

державному механізмі запобігання злочинності та охороні прав особи.
2. Кримінальне провадження його поняття та структура. 
3. Система кримінального процесу. 
4. Джерела кримінального процесуального права. 
5. Поняття  засад  (принципів)  кримінального  провадження,  їх  система  та

класифікація. 
6. Поняття і класифікація суб’єктів кримінального провадження.
7. Поняття сторін кримінального провадження. 
8. Підозрюваний,  обвинувачений,  засуджений,  виправданий,  їх  процесуальне

становище. 
9. Поняття захисту в кримінальному процесі. 
10. Свідок  у  кримінальному  провадженні.  Права  та  обов’язки  свідка,  його

відповідальність. 
11. Особи, які не можуть бути допитані як свідки. 
12. Експерт, спеціаліст, їх права та обов’язки. 
13. Заявник як суб’єкт кримінального провадження. 
14. Процесуальні права та обов’язки понятих у кримінальному провадженні. 
15. Підстави  для  відводу  прокурора,  слідчого,  захисника,  представника,

спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання. 
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16. Поняття доказів  у кримінальному провадженні.  Класифікація  доказів  та  її

практичне значення. 
17. Доказування  у  кримінальному  провадженні:  поняття,  мета,  елементи  та

суб’єкти. 
18. Обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. 
19. Показання: їх поняття та характеристика. 
20. Речові докази та документи: їх поняття та характеристика.
21. Висновок експерта: поняття та характеристика. Зміст висновку експерта. 
22. Процесуальні рішення, їх види та реквізити процесуальних рішень.
23. Поняття повідомлення у кримінальному провадженні, зміст повідомлення. 
24. Процесуальні витрати, їх види та характеристика. 
25. Поняття  процесуальних  строків,  їх  значення,  класифікація  та  порядок

обчислення. 
26. Форми відшкодування шкоди,  завданої  кримінальним правопорушенням,  у

кримінальному провадженні. 
27. Загальні  положення  про  запобіжні  заходи.  Їх  види,  мета  та  підстави

застосування. 
28. Процесуальний порядок затримання особи. Види та строк затримання. 
29. Процесуальний порядок початку досудового розслідування. Єдиний реєстр

досудових розслідувань. 
30. Поняття та види підслідності. 
31. Строки досудового розслідування. 
32. Слідчі (розшукові) дії: поняття, класифікація та вимоги до їх проведення. 
33. Процесуальний порядок допиту. 
34. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи.
35. Пред’явлення  для  впізнання:  поняття,  види,  процесуальний  порядок

проведення. 
36. Поняття та мета обшуку, види обшуку, процесуальний порядок проведення. 
37. Огляд  як  слідча  (розшукова)  дія:  мета,  види,  процесуальний  порядок

проведення. 
38. Слідчий  експеримент  як  слідча  (розшукова)  дія:  мета  та  процесуальний

порядок проведення. 
39. Поняття та процесуальний порядок проведення освідування особи.
40. Поняття та підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 
41. Втручання  у  приватне  спілкування  під  час  проведення  досудового

розслідування злочинів: різновиди, процесуальний порядок проведення.
42. Підстави та процесуальний порядок повідомлення про підозру.
43. Підстави  та  порядок  зупинення  досудового  розслідування.  Відновлення

досудового розслідування. 
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44. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності. 
45. Структура, зміст і значення обвинувального акту. Додатки до обвинувального

акту. 
46. Процесуальний  порядок  оскарження  рішень,  дій  чи  бездіяльності  органів

досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування. 
47. Загальні положення судового розгляду. 
48. Судові дебати. 
49. Останнє слово обвинуваченого (підсудного). 
50. Вимоги до судових рішень, порядок їх ухвалення. 
51. Вирок суду, його структура. 
52. Види вироків та особливості їх мотивування. 
53. Провадження в суді присяжних. 
54. Поняття апеляційного провадження та його загальна характеристика. 
55. Строки і процесуальний порядок подання апеляцій на судові рішення. 
56. Учасники апеляційного провадження та їх процесуальне становище. 
57. Процесуальний порядок апеляційного розгляду. 
58. Підстави  для  скасування  або  зміни  судового  рішення  судом  апеляційної

інстанції. 
59. Види рішень суду апеляційної інстанції. 
60. Зміст ухвали суду апеляційної інстанції. 
61. Сутність і завдання провадження в суді касаційної інстанції.
62. Учасники касаційного провадження, їх процесуальне становище.
63. Строки та процесуальний порядок касаційного оскарження судових рішень. 
64. Підстави  та  порядок  здійснення  кримінального  провадження  за

нововиявленими обставинами. 
65. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. 
66. Кримінальне  провадження  щодо  застосування  примусових  заходів

медичного характеру. 
67. Виконання судових рішень у кримінальному провадженні: поняття, значення

та процесуальний порядок. 
68. Загальні засади та види міжнародного співробітництва під час кримінального

провадження. 
69. Порядок  видачі  осіб,  які  вчинили  кримінальне  правопорушення

(екстрадиції). 
70. Підстави і порядок виконання вироків судів іноземних держав.
71. Порядок передачі засуджених осіб.
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Підставою  для  визначення  оцінки  на  іспиті  є  рівень  засвоєння

студентами  матеріалу, передбаченого навчальною програмою з  відповідної

навчальної дисципліни. Водночас викладач керується такими критеріями:

–  оцінку  «відмінно»  заслуговує  студент,  який  виявив  усебічні,

систематичні  та  глибокі  знання  навчально-програмного  матеріалу,  вміння

вільно виконувати завдання, передбачені програмою, який засвоїв основну та

знайомий  з  додатковою  літературою,  що  рекомендована  програмою.

Зазвичай, оцінку «відмінно» ставлять студентам, які засвоїли взаємозв’язок

основних понять навчальної дисципліни в їх значенні для отриманої професії,

які  виявили  творчі  здібності  в  розумінні  та  використанні  навчально-

програмного матеріалу;

–  оцінку  «добре»  заслуговує  студент,  який  виявив  повне  знання

навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою

завдання,  засвоїв  основну літературу, рекомендовану в  програмі.  Зазвичай,

оцінка «добре» виставляється студентам, які показали систематичні знання з

навчальної  дисципліни  та  здібність  до  їх  самостійного  поповнення  й

оновлення в процесі подальшого навчання та професійної діяльності;

–  оцінку  «задовільно»  заслуговує  студент,  який  виявив  знання

основного  навчально-програмного  матеріалу  в  обсязі,  необхідному  для

подальшого  навчання  та  професійної  діяльності;  який  справляється  з

виконанням  завдань,  що  передбачені  програмою,  а  також  знайомий  з
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рекомендованою літературою. Оцінку «задовільно» ставлять студентам, які

допустили помилки у відповіді, але володіють необхідними знаннями для їх

подолання під керівництвом викладача;

– оцінку «незадовільно» ставлять студентові,  який виявив недоліки в

знаннях основного навчально-програмного матеріалу та допустив помилки у

виконанні передбачених програмою завдань. Зазвичай, оцінку «незадовільно»

ставлять студентам, які не можуть продовжувати навчання та приступити до

професійної  діяльності  без  додаткових  занять  з  відповідної  навчальної

дисципліни.

Критерії  оцінювання  знань  студентів  розроблено  на  підставі

«Положення  про  організацію  навчального  процесу  у  вищих  навчальних

закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 2

червня 1993 року № 161,  а  також «Тимчасового положення про атестацію

студентів»,  затвердженого  вченою  радою  університету  19  листопада  1996

року.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума  балів  за

всі  види

навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для іспиту для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано

82 – 89 В
добре 

74 – 81 С
64 – 73 D

задовільно 
60 – 63 Е 

35 – 59 FX

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання

не  зараховано  з

можливістю

повторного

складання
0 – 34 F незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням навчальної 

не  зараховано  з

обов’язковим

повторним
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дисципліни вивченням

навчальної

дисципліни

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Максимальна  сума  балів,  які  може  набрати  студент,  становить  100

балів, із яких:

10 балів – відвідування та робота на лекціях;

20 балів – за індивідуальну роботу;

30  балів  –  (ділиться  на  кількість  практичних  (семінарських)  занять)  –

опитування (виступ і активна участь на кожному практичному занятті);

10  балів  –  за  контрольну  роботу  (в  семестр  проводиться  2  контрольні

роботи);

20 балів – підсумковий модульний контроль;

Індивідуальна  робота  студентів  передбачає:  участь  у  роботі

студентського  наукового  гуртка  (проблемної  групи),  студентських

конференціях, конкурсах, олімпіадах; написання рефератів та їх презентацію;

анотацію прочитаної додаткової літератури; бібліографічний опис літератури.

Вибір виду індивідуальної роботи студент здійснює за власними інтересами,

попередньо узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота оцінюється від 0

до 20 балів. 

Контрольну роботу студенти виконують у формі тестів, колоквіуму або

письмових відповідей на 3–4 запитання за темами, які були вже розглянуті на

семінарських заняттях.

Реферати готуються за  темами,  що зазначені  в  модулі.  Тему та  план

реферату  студент  узгоджує  із  викладачем,  який  проводить  заняття.

Оптимальний обсяг реферату – 15 20 сторінок.‒
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Підсумковий модульний контроль (ПМК) – проводиться на останньому

практичному (семінарському) занятті у письмовій формі, зміст якого охоплює

весь курс навчальної дисципліни. 
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