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Змістовий модуль І.
Загальні положення. Заходи забезпечення кримінального провадження.
Семінарське заняття 1
«Поняття, завдання і система кримінального процесу»
(2 год.)
Мета
- Освітня (навчальна): систематизація знань щодо визначення джерел
кримінального процесуального права та засад кримінального провадження,
засвоєних у процесі самостійної підготовки до семінару.
- Розвивальна: набуття студентами, слухачами уміння працювати з
кримінальними процесуальними нормативно-правовими актами та
літературними джерелами.
- Виховна: прищеплення інтересу студентів та слухачів до дисципліни
«Кримінальний процес».
План
1. Поняття, сутність та форми кримінального процесу.
2. Завдання кримінального процесу.
3. Система стадій кримінального процесу.
4. Кримінально-процесуальна форма, функції, відносини та гарантії.
Питання для самоконтролю та перевірки:
1. Поняття та завдання кримінального процесу.
2. Кримінальні процесуальні відносини, поняття та структура.
3. Історичні форми (типи) кримінального процесу.
4. Поняття та значення кримінального процесуального права, його предмет
та метод.
5. Кримінальне процесуальне право як галузь права.
6. Взаємозв’язок кримінального процесуального права з іншими галузями
права та суміжними галузями знань.
7. Кримінальний процес як наука та навчальна дисципліна.
8. Система стадій кримінального процесу, їх характеристика, завдання та
особливості.
9. Кримінальна процесуальна форма.
10. Кримінальні процесуальні функції, їх види та значення.
11. Кримінальні процесуальні гарантії, їх характеристика.
Рекомендована література
1-5, .40, 49, 51-57, 65.

Семінарське заняття 2
«Кримінальне процесуальне законодавство»
Мета
- Освітня (навчальна): систематизація знань щодо визначення джерел
кримінального процесуального права та засад кримінального провадження,
засвоєних у процесі самостійної підготовки до семінару.
- Розвивальна: набуття студентами, слухачами уміння працювати з
кримінальними процесуальними нормативно-правовими актами та
літературними джерелами.
- Виховна: прищеплення інтересу студентів та слухачів до дисципліни
«Кримінальний процес».
План
1. Поняття та система джерел кримінального процесуального права.
2. Зв’язок кримінального процесуального права з іншими галузями права.
3. Види і структура кримінальних процесуальних норм.
4. Межі дії та тлумачення кримінального процесуального закону.
Питання для самоконтролю та перевірки:
1. Кримінальний процесуальний кодекс України, його структура і зміст.
2. Джерела кримінального процесуального права.
3. Дія кримінального процесуального законодавства у просторі.
4. Дія кримінального процесуального законодавства в часі.
5. Дія кримінального процесуального законодавства за колом осіб.
6. Норми кримінального процесуального права, їх види та структура.
Тлумачення норм кримінального процесуального права.
Рекомендована література
1-5, 6-39, 40, 46, 49, 51-57.

Семінарське заняття 3
«Засади кримінального провадження»
Мета
- Освітня (навчальна): систематизація знань щодо визначення джерел
кримінального процесуального права та засад кримінального провадження,
засвоєних у процесі самостійної підготовки до семінару.
- Розвивальна: набуття студентами, слухачами уміння працювати з
кримінальними процесуальними нормативно-правовими актами та
літературними джерелами.
- Виховна: прищеплення інтересу студентів та слухачів до дисципліни
«Кримінальний процес».
План
1. Класифікація засад кримінального провадження.
2. Конституційні засади кримінального провадження.
3. Спеціальні засади кримінального провадження та їх характеристика.
Питання для самоконтролю та перевірки:
1. Поняття та значення засад кримінального провадження. Класифікація
засад кримінального провадження.
2. Система засад кримінального провадження.
3. Верховенство права.
4. Законність. Рівність перед законом і судом. Повага до людської гідності.
5. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність.
6. Недоторканність житла чи іншого володіння особи. Таємниця
спілкування.
7. Невтручання у приватне життя.
8. Недоторканність права власності.
9. 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.
10. Забезпечення права на захист. Доступ до правосуддя та обов’язковість
судових рішень.
11. Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у
доведенні перед судом їх переконливості.
12. Безпосередність дослідження показань, речей і документів.
13. Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи
бездіяльності.
14. Публічність. Диспозитивність.
15. Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування
технічними засобами
Рекомендована література
1-5, 59-63, 65, 67, 72, 75,77.

Семінарське заняття 4
«Учасники кримінального провадження»
Мета
- Освітня (навчальна): систематизація знань щодо визначення джерел
кримінального процесуального права та засад кримінального провадження,
засвоєних у процесі самостійної підготовки до семінару.
- Розвивальна: набуття студентами, слухачами уміння працювати з
кримінальними процесуальними нормативно-правовими актами та
літературними джерелами.
- Виховна: прищеплення інтересу студентів та слухачів до дисципліни
«Кримінальний процес».
План
1. Поняття та характерні ознаки учасників кримінального провадження.
2. Поняття сторін у кримінальному провадженні.
3. Суд як суб’єкт кримінального провадження.
4. Процесуальний статус слідчого судді.
5. Повноваження слідчого органу досудового розслідування.
Питання для самоконтролю та перевірки:
1. Поняття та класифікація учасників кримінального провадження.
2. Суд. Здійснення правосуддя судом. Склад суду. Слідчий суддя, його
повноваження у кримінальному провадженні.
3. Сторона обвинувачення. Прокурор, його повноваження у кримінальному
провадженні.
4. Призначення та заміна прокурора. Органи досудового розслідування.
Керівник органу досудового розслідування.
5. Слідчий органу досудового розслідування. Оперативні підрозділи.
6. Сторона захисту. Підозрюваний, обвинувачений. Виправданий,
засуджений.
7. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого.
8. Захисник. Загальні правила участі захисника у кримінальному
провадженні. Обов’язки захисника. Залучення захисника.
9. Обов’язкова участь захисника. Відмова від захисника або його заміна.
10.Потерпілий і його представник. Потерпілий, його права та обов’язки.
Представник потерпілого. Законний представник потерпілого.
11.Інші учасники кримінального провадження.
12.Заявник. Цивільний позивач та цивільний відповідач, їх представники.
Законний представник цивільного позивача.
13.Свідок, його права, обов’язки та відповідальність.
14.Перекладач, його права та обов’язки.
15.Експерт, його права, обов’язки та відповідальність.
Рекомендована література
1-5, 40, 45, 51-57, 58, 60, 65, 75, 77, 78.

Семінарське заняття 5
«Докази і доказування»
Мета
- Освітня (навчальна): систематизація знань щодо визначення джерел
кримінального процесуального права та засад кримінального провадження,
засвоєних у процесі самостійної підготовки до семінару.
- Розвивальна: набуття студентами, слухачами уміння працювати з
кримінальними процесуальними нормативно-правовими актами та
літературними джерелами.
- Виховна: прищеплення інтересу студентів та слухачів до дисципліни
«Кримінальний процес».
План
1. Поняття доказів та їх джерел у кримінальному судочинстві.
2. Види джерел доказів.
3. Характеристика окремих джерел доказів.
Питання для самоконтролю та перевірки:
1. Поняття доказів.
2. Класифікація доказів.
3. Властивості доказів: належність, допустимість, достовірність, достатність.
4. Недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав
та свобод людини.
5. Недопустимість доказів та відомостей, які стосуються особи
підозрюваного, обвинуваченого.
6. Визнання доказів недопустимими. Значення рішень інших судів у
питаннях допустимості доказів.
7. Поняття і значення кримінального процесуального доказування.
8. Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.
9. Суб’єкти та обов’язок доказування.
10. Процес доказування. Збирання доказів. Перевірка доказів. Оцінка
доказів.
11. Процесуальні джерела доказів та їх види.
12. Показання. З’ясування достовірності показань свідка. Показання з чужих
слів.
13. Речові докази. Документи. Зберігання речових доказів і документів та
вирішення питання про спеціальну конфіскацію.
Рекомендована література
1-5, 42-48, 56, 67-69, 73-76.

Семінарське заняття 6
«Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні»
Мета
- Освітня (навчальна): систематизація знань щодо визначення джерел
кримінального процесуального права та засад кримінального провадження,
засвоєних у процесі самостійної підготовки до семінару.
- Розвивальна: набуття студентами, слухачами уміння працювати з
кримінальними процесуальними нормативно-правовими актами та
літературними джерелами.
- Виховна: прищеплення інтересу студентів та слухачів до дисципліни
«Кримінальний процес».
План
1. Заходи забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні.
2. Форма та зміст позовної заяви про відшкодування шкоди.
3. Порядок дослідження виду і розміру шкоди, завданої кримінальним
правопорушенням, у судовому провадженні.
Питання для самоконтролю та перевірки:
1. Відшкодування (компенсація) шкоди: поняття, учасники, види.
2. Добровільне відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному
провадженні.
3. Примусове відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному
провадженні.
4. Цивільний позов у кримінальному провадженні.
5. Форма і зміст позовної заяви.
6. Пред’явлення, розгляд та вирішення цивільного позову в кримінальному
провадженні.
7. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями,
діями чи бездіяльністю.
Рекомендована література
1-5, 38, 40, 51-57.

Семінарське заняття 7
«Процесуальні строки і витрати»
Мета
- Освітня (навчальна): систематизація знань щодо визначення джерел
кримінального процесуального права та засад кримінального провадження,
засвоєних у процесі самостійної підготовки до семінару.
- Розвивальна: набуття студентами, слухачами уміння працювати з
кримінальними процесуальними нормативно-правовими актами та
літературними джерелами.
- Виховна: прищеплення інтересу студентів та слухачів до дисципліни
«Кримінальний процес».
План
1. Процесуальні строки та їх значення у кримінальному процесі.
2. Види строків у кримінальному процесі.
3. Порядок обчислення процесуальних строків.
4. Поняття і види процесуальних витрат.
Питання для самоконтролю та перевірки:
1. Поняття процесуальних строків.
2. Класифікація строків у кримінальному провадженні.
3. Встановлення процесуальних строків прокурором, слідчим суддею, судом.
4. Обчислення процесуальних строків.
5. Додержання процесуальних строків.
6. Поновлення процесуального строку.
7. Види процесуальних витрат.
8. Витрати на правову допомогу.
9. Витрати, пов’язані із прибуттям до місця досудового розслідування або
судового провадження.
10. Витрати, пов’язані із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів,
перекладачів та експертів.
11. Витрати, пов’язані із зберіганням і пересиланням речей і документів.
12. Зменшення розміру процесуальних витрат або звільнення від їх оплати,
відстрочення та розстрочення процесуальних витрат.
13. Розподіл процесуальних витрат.
14. Визначення розміру процесуальних витрат.
15. Рішення щодо процесуальних витрат.
Рекомендована література
1-5, 30, 40, 44, 51-57, 59 -66.

Семінарське заняття 8
«Заходи забезпечення кримінального провадження»
Мета
- Освітня (навчальна): систематизація знань щодо визначення джерел
кримінального процесуального права та засад кримінального провадження,
засвоєних у процесі самостійної підготовки до семінару.
- Розвивальна: набуття студентами, слухачами уміння працювати з
кримінальними процесуальними нормативно-правовими актами та
літературними джерелами.
- Виховна: прищеплення інтересу студентів та слухачів до дисципліни
«Кримінальний процес».
План
1. Поняття та загальні правила застосування заходів забезпечення
кримінального провадження.
2. Процесуальна характеристика окремих заходів забезпечення
кримінального провадження в аспекті забезпечення прав та свобод людини.
3. Підстави та процесуальна регламентація порядку обрання запобіжного
заходу у вигляді взяття під варту – гарантія захисту конституційних прав
людини.
Питання для самоконтролю та перевірки:
1. Поняття та види заходів забезпечення кримінального провадження.
2. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального
провадження.
3. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.
4. Порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні.
5. Повістка про виклик.
6. Поважні причини неприбуття особи на виклик.
7. Наслідки неприбуття на виклик.
8. Привід та порядок його здійснення.
9. Накладення грошового стягнення.
10. Загальні положення накладення грошового стягнення.
11. Клопотання про накладення грошового стягнення.
12. Розгляд питання про накладення грошового стягнення на особу.
13. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом.
14. Загальні положення тимчасового обмеження у користуванні спеціальним
правом та тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування
спеціальним правом.
15. Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним
правом.
16. Вирішення питання про тимчасове обмеження у користуванні
спеціальним правом.
Рекомендована література
1-5, 39, 51-57, 60-66.

Змістовий модуль ІІ.
Досудове розслідування. Судове провадження. Особливі порядки
кримінального провадження. Виконання судових рішень. Міжнародне
співробітництво під час кримінального провадження
Семінарське заняття 9
«Загальні положення досудового розслідування»
Мета
- Освітня (навчальна): систематизація знань щодо визначення джерел
кримінального процесуального права та засад кримінального провадження,
засвоєних у процесі самостійної підготовки до семінару.
- Розвивальна: набуття студентами, слухачами уміння працювати з
кримінальними процесуальними нормативно-правовими актами та
літературними джерелами.
- Виховна: прищеплення інтересу студентів та слухачів до дисципліни
«Кримінальний процес».
План
1. Стадії досудового розслідування.
2. Форми досудового розслідування.
3. Поняття та характеристика загальних положень досудового розслідування.
Питання для самоконтролю та перевірки:
1. Поняття та значення досудового розслідування.
2. Початок досудового розслідування.
3. Порядок внесення відомостей про кримінальне правопорушення до
Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).
4. Форми досудового розслідування: дізнання та досудове слідство.
5. Особливості досудового розслідування злочинів і кримінальних
проступків.
6. Підслідність.
7. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.
8. Місце проведення досудового розслідування.
9. Строки досудового розслідування.
10.Розгляд клопотань під час досудового розслідування.
11.Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його
завершення.
12.Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.
Рекомендована література
1-5, 35-39, 51-57, 60-66.

Семінарське заняття 10
«Слідчі (розшукові) дії»
Мета
- Освітня (навчальна): систематизація знань щодо визначення джерел
кримінального процесуального права та засад кримінального провадження,
засвоєних у процесі самостійної підготовки до семінару.
- Розвивальна: набуття студентами, слухачами уміння працювати з
кримінальними процесуальними нормативно-правовими актами та
літературними джерелами.
- Виховна: прищеплення інтересу студентів та слухачів до дисципліни
«Кримінальний процес».
План
1. Слідчі (розшукові) дії: умови та підстави їх проведення.
2. Класифікація слідчих (розшукових) дій та їх види.
3. Процесуальна характеристика окремих слідчих (розшукових) дій.
Питання для самоконтролю та перевірки:
1. Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій.
2. Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій.
3. Допит свідка, потерпілого під час досудового в судовому засіданні.
4. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи.
5. Проведення допиту у режимі відео конференції під час досудового
розслідування.
6. Пред’явлення для впізнання та його види. Пред’явлення особи для
впізнання. Пред’явлення речей для впізнання.
7. Пред’явлення трупа для впізнання. Протокол пред’явлення для
впізнання.
8. Проведення впізнання у режимі відео конференції під час досудового
розслідування.
9. Обшук та його види. Підстави та процесуальний порядок проведення
обшуку.
10. Огляд, його види та процесуальний порядок проведення.
11. Особливості проведення огляду трупа. Огляд трупа, пов'язаний з
ексгумацією.
12. Слідчий експеримент. Мета та порядок проведення слідчого
експерименту.
13. Особливості проведення слідчого експерименту в житлі чи іншому
володінні особи.
14. Освідування особи.
15. Мета та порядок проведення. Особливості порядку застосування
технічних засобів фіксування при проведенні освідування. Підстави
проведення експертизи. Порядок залучення експерта.
16. Розгляд слідчим суддею клопотання про залучення експерта.
17. Отримання зразків для експертизи.

18. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави проведення.
19. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.
20. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у
доказуванні, в інших цілях або передавання інформації.
21. Втручання у приватне спілкування.
Рекомендована література
1-5, 35-39, 51-57, 60-66.
Семінарське заняття 11
«Повідомлення про підозру»
Мета
- Освітня (навчальна): систематизація знань щодо визначення джерел
кримінального процесуального права та засад кримінального провадження,
засвоєних у процесі самостійної підготовки до семінару.
- Розвивальна: набуття студентами, слухачами уміння працювати з
кримінальними процесуальними нормативно-правовими актами та
літературними джерелами.
- Виховна: прищеплення інтересу студентів та слухачів до дисципліни
«Кримінальний процес».
План
1. Поняття та підстави повідомлення про підозру.
2. Процесуальний порядок повідомлення про підозру.
3. Зміна повідомлення про підозру.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Питання для самоконтролю та перевірки:
Повідомлення про підозру: суть та значення.
Випадки повідомлення про підозру.
Складання повідомлення про підозру.
Зміст письмового повідомлення про підозру.
Вручення письмового повідомлення про підозру.
Зміна повідомлення про підозру.
Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.
Рекомендована література

1-5, 35-39, 51-57, 60-66.

Семінарське заняття 12
«Зупинення і закінчення досудового розслідування»
Мета
- Освітня (навчальна): систематизація знань щодо визначення джерел
кримінального процесуального права та засад кримінального провадження,
засвоєних у процесі самостійної підготовки до семінару.
- Розвивальна: набуття студентами, слухачами уміння працювати з
кримінальними процесуальними нормативно-правовими актами та
літературними джерелами.
- Виховна: прищеплення інтересу студентів та слухачів до дисципліни
«Кримінальний процес».
План
1. Поняття та значення інституту зупинення та відновлення досудового
розслідування.
2. досудового розслідування.
3. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового
розслідування.
4. Закриття кримінального провадження.
Питання для самоконтролю та перевірки:
1. Поняття, підстави та порядок зупинення досудового розслідування.
2. Розшук підозрюваного.
3. Відновлення досудового розслідування.
4. Форми закінчення досудового розслідування.
5. Загальні положення закінчення досудового розслідування.
6. Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної
особи.
7. Загальні положення кримінального провадження під час звільнення особи
від кримінальної відповідальності.
8. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності.
9. Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності.
10. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про
застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
11. Відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні.
12. Обвинувальний акт, його зміст.
13. Додатки до обвинувального акту.
14. Клопотання про застосування примусових заходів медичного або
виховного характеру, його зміст.
15. Надання копії обвинувального акта, клопотання про застосування
примусових заходів медичного або виховного характеру та реєстру
матеріалів досудового розслідування.
Рекомендована література
1-5, 51-57, 60-66.

Семінарське заняття 13
«Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового
розслідування»
Мета
- Освітня (навчальна): систематизація знань щодо визначення джерел
кримінального процесуального права та засад кримінального провадження,
засвоєних у процесі самостійної підготовки до семінару.
- Розвивальна: набуття студентами, слухачами уміння працювати з
кримінальними процесуальними нормативно-правовими актами та
літературними джерелами.
- Виховна: прищеплення інтересу студентів та слухачів до дисципліни
«Кримінальний процес».
План
1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового
розслідування.
2. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового
розслідування.
3. Процесуальний порядок оскарження ухвал слідчого судді.
4. Підстави оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора.
Питання для самоконтролю та перевірки:
1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового
розслідування чи прокурора під час досудового розслідування.
2. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути
оскаржені під час досудового розслідування.
3. Строк подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи
прокурора, її повернення або відмова у відкритті провадження.
4. Правові наслідки подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого
чи прокурора під час досудового розслідування.
5. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи
прокурора під час досудового розслідування.
6. Рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи
бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування.
7. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування.
8. Ухвали слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового
розслідування.
9. Порядок оскарження ухвал слідчого судді.
10. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора.
11. Рішення, дії чи бездіяльність прокурора, які можуть оскаржуватися
слідчим.
12. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора.
13. Порядок вирішення скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора.
Рекомендована література
1-5, 24, 35, 38, 40, 51-58, 60-66.

Семінарське заняття 14
«Підсудність та підготовче судове провадження»
Мета
- Освітня (навчальна): систематизація знань щодо визначення джерел
кримінального процесуального права та засад кримінального провадження,
засвоєних у процесі самостійної підготовки до семінару.
- Розвивальна: набуття студентами, слухачами уміння працювати з
кримінальними процесуальними нормативно-правовими актами та
літературними джерелами.
- Виховна: прищеплення інтересу студентів та слухачів до дисципліни
«Кримінальний процес».
План
1. Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні.
2. Поняття, суть і значення підготовчого провадження.
3. Строки підготовчого провадження та порядок ознайомлення з матеріалами
кримінального провадження
Питання для самоконтролю та перевірки:
1. Направлення кримінального провадження з одного суду до іншого.
2. Поняття, сутність і значення підготовчого провадження.
3. Процесуальний порядок підготовчого провадження.
4. Рішення, які приймаються за результатами підготовчого провадження.
5. Вирішення питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду.
6. Закінчення підготовчого провадження і призначення судового розгляду.
7. Матеріали кримінального провадження (кримінальна справа) та право на
ознайомлення з ними.
Рекомендована література
1-5, 39, 44, 51-58, 60-66, 70, 75, 77.

Семінарське заняття 15
«Судовий розгляд»
Мета
- Освітня (навчальна): систематизація знань щодо визначення джерел
кримінального процесуального права та засад кримінального провадження,
засвоєних у процесі самостійної підготовки до семінару.
- Розвивальна: набуття студентами, слухачами уміння працювати з
кримінальними процесуальними нормативно-правовими актами та
літературними джерелами.
- Виховна: прищеплення інтересу студентів та слухачів до дисципліни
«Кримінальний процес».
План
1. Поняття, суть і значення стадії судового розгляду.
2. Загальні положення судового розгляду у кримінальному провадженні.
3. Межі судового розгляду та процедура судового розгляду.
Питання для самоконтролю та перевірки:
Рекомендована література
1-5, 44, 51-58., 60-66. 70, 75,. 77.

Семінарське заняття 16
«Провадження з перегляду судових рішень та виконання судових
рішень»
Мета
- Освітня (навчальна): систематизація знань щодо визначення джерел
кримінального процесуального права та засад кримінального провадження,
засвоєних у процесі самостійної підготовки до семінару.
- Розвивальна: набуття студентами, слухачами уміння працювати з
кримінальними процесуальними нормативно-правовими актами та
літературними джерелами.
- Виховна: прищеплення інтересу студентів та слухачів до дисципліни
«Кримінальний процес».
План
1. Провадження з перегляду судових рішень.
2. Поняття, значення, підсумкові рішення стадії виконання судових рішень у
кримінальних справах.
3. Набрання судовим рішенням законної сили.
4. Звернення судового рішення до виконання.
Питання для самоконтролю та перевірки:
1. Види перегляду судових рішень у кримінальному процесі.
2. Сутність і завдання провадження в суді апеляційної інстанції.
3. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.
4. Право на апеляційне оскарження.
5. Порядок і строки апеляційного оскарження.
6. Вимоги до апеляційної скарги.
7. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції.
8. Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова
відкриття провадження.
9. Підготовка до апеляційного розгляду.
10. Межі перегляду судом апеляційної інстанції.
11. Апеляційний розгляд.
12. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду
апеляційної скарги.
13. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної
інстанції.
14. Судові рішення суду апеляційної інстанції.
15. Вирок, ухвала про застосування примусових заходів медичного чи
виховного характеру суду апеляційної інстанції.
16. Поняття, завдання та значення виконання судових рішень.
17. Набрання судовим рішенням законної сили.
18. Наслідки набрання законної сили судовим рішенням.
19. Порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні.
20. Звернення судового рішення до виконання.
Рекомендована література
1-5, 41, 51-58.

Семінарське заняття 17
Мета
- Освітня (навчальна): систематизація знань щодо визначення джерел
кримінального процесуального права та засад кримінального провадження,
засвоєних у процесі самостійної підготовки до семінару.
- Розвивальна: набуття студентами, слухачами уміння працювати з
кримінальними процесуальними нормативно-правовими актами та
літературними джерелами.
- Виховна: прищеплення інтересу студентів та слухачів до дисципліни
«Кримінальний процес».
План
«Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження та
особливі порядки кримінального провадження»
1. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.
2. Поняття кримінально-процесуальної форми.
3. Кримінальне провадження на підставі угод.
4. Кримінальне провадження у формі приватного
Питання для самоконтролю та перевірки:
1. Обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
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. Запит про міжнародну правову допомогу.
6. Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу.
7. Наслідки виконання запиту в іноземній державі Розгляд запиту
іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу.
8. Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову
допомогу на території України.
9. Процесуальні дії, які можуть бути проведені в порядку надання
міжнародної правової допомоги.
10. Створення і діяльність спільних слідчих груп.
11. Види особливих проваджень у кримінальному процесі.
12. Кримінальне провадження на підставі угод.
13. Угоди в кримінальному Загальні засади міжнародного співробітництва у
кримінальному провадженні.
14. Зміст угоди про примирення.
15. Зміст угоди про визнання винуватості.
16. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди.
17. Вирок на підставі угоди.
18. Наслідки невиконання угоди.
19. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.

20. Поняття
кримінального
провадження
у
формі
приватного
обвинувачення.
21. Початок
кримінального
провадження
у
формі
приватного
обвинувачення.
22. Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у
формі приватного обвинувачення.
23. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.
24. Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального
провадження.
25. Особливості притягнення до кримінальної відповідальності окремої
категорії осіб, їх затримання і обрання запобіжного заходу.
26. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.
27. Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх.
28. Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні
щодо неповнолітніх.
29. Особливості проведення процесуальних дій та застосування заходів
примусу щодо неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених.
30. Порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових
заходів виховного характеру.
Рекомендована література
1-5, 51-58, 60-67.
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