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Анотація навчальної дисципліни
Кримінальне процесуальне право є однією з основних навчальних
дисциплін підготовки бакалавра з права та займає провідне місце в професійній
підготовці юристів.
Предметом навчальної дисципліни є кримінальне процесуальне
законодавство, практика його застосування, врегульована кримінальним
процесуальним законодавством діяльність органів досудового розслідування,
прокуратури, і суду, а також наука кримінального процесу.
Мета навчальної дисципліни полягає у засвоєнні теоретичних положень
щодо діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду з
розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, їх судового розгляду,
виконання судових рішень, оволодіння практичними навичками, які необхідні
для правильного застосування кримінального процесуального закону при
проведенні процесуальних дій.
Зміст навчальної дисципліни розкривається у таких темах: Загальні
положення кримінального процесуального права. Засади кримінального
провадження. Суд та учасники кримінального провадження. Докази та
доказування в кримінальному провадженні. Процесуальні строки та витрати.
Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні. Заходи забезпечення
кримінального провадження. Досудове розслідування. Слідчі (розшукові) та
негласні слідчі (розшукові) дії. Повідомлення про підозру. Зупинення та
закінчення досудового розслідування. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності
під час досудового розслідування. Судове провадження у першій інстанції.
Судові рішення. Провадження в суді апеляційної інстанції. Провадження в суді
касаційної інстанції. Провадження за нововиявленими або виключними
обставинами. Провадження з виконання судових рішень. Особливі порядки
кримінального
провадження.
Міжнародне
співробітництво
під
час
кримінального провадження.
Аннотация учебной дисциплины
Уголовное процессуальное право является одной из основных учебных
дисциплин подготовки бакалавра права и занимает ведущее место в
профессиональной подготовке юристов.
Предметом учебной дисциплины являются уголовное процессуальное
законодательство, практика его применения, урегулированная уголовным
процессуальным законодательством деятельность органов досудебного
расследования, прокуратуры и суда, а также наука уголовного процесса.
Цель учебной дисциплины состоит в усвоении теоретических положений о
деятельности органов досудебного расследования, прокуратуры и суда по
раскрытию и расследованию уголовных правонарушений, их судебного
рассмотрения, исполнения судебных решений, овладение навыками, которые
необходимы для правильного применения уголовного процессуального закона
при проведении процессуальных действий.
Содержание учебной дисциплины раскрывается в следующих темах:
Общие положения уголовного процессуального права. Основы уголовного

производства. Суд и участники уголовного производства. Доказательства и
доказывание в головном производстве. Процессуальные строки и издержки.
Возмещение вреда в уголовном производстве. Меры обеспечения уголовного
производства. Досудебное расследование. Следственные (розыскные) и
негласные следственные (розыскные) действия. Сообщение о подозрении.
Остановка и окончание досудебного расследования. Обжалование решений,
действий или бездействия во время досудебного расследования. Судебное
производство по первой инстанции. Судебные решения. Производство в суде
апелляционной инстанции. Производство в суде кассационной инстанции.
Производства по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам.
Производство по исполнению судебных решений. Особые порядки уголовного
производства. Международное сотрудничество в ходе уголовного производства.
Annotation of educational discipline
Criminal procedural law is one of the main disciplines in the preparation of the
bachelor of law and holds a leading position in the professional training of lawyers.
The subject of the course is the criminal procedural legislation, the practice of its
application, regulated by the criminal procedural legislation, the activities of pre-trial
investigation bodies, prosecutors, and the court, as well as the science of criminal
proceedings.
The purpose of the discipline is to master theoretical provisions on the activities
of pre-trial investigation bodies, prosecutors and courts on the detection and
investigation of criminal offenses, their judicial review, enforcement of court
decisions, mastering the practical skills necessary for the proper application of
criminal procedural law.
The content of the course is revealed in the following topics: General provisions
of criminal procedural law. Principles of criminal proceedings. Court and participants
in criminal proceedings. Evidence and proving in criminal proceedings. Procedural
time limits and costs. Compensation for damages in criminal proceedings. Measures to
ensure criminal proceedings. Pre-trial investigation. Investigative (search) and
unspoken investigative (search) actions. Suspect message. Suspension and termination
of pre-trial investigation. Appeal against decisions, actions or omissions during the
pre-trial investigation. Trial at first instance. Judgments. Court of appeal proceedings.
Proceedings before the court of cassation. Proceedings under newly discovered or
exceptional circumstances. Enforcement of court decisions. Special procedures for
criminal proceedings. International cooperation in criminal proceedings.

Вступ
Програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право»
укладена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів
початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти спеціальності 081 «Право»,
затвердженої наказом по університету від 01 вересня 2020 р., № 114-Н.
Предметом навчальної дисципліни «Кримінального процесуального
права» є кримінальне процесуальне законодавство, практика його застосування,
врегульована кримінальним процесуальним законодавством діяльність органів
досудового розслідування, прокуратури, і суду, а також наука кримінального
процесу.
Мета навчальної дисципліни: засвоєння теоретичних положень щодо
діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду з розкриття та
розслідування кримінальних правопорушень, їх судового розгляду, виконання
судових рішень, оволодіння практичними навичками, які необхідні для
правильного застосування кримінального процесуального закону при проведенні
процесуальних дій.
Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної програми:
загальні:
– здатність застосовувати знання на практиці у стандартних та окремих
нестандартних ситуаціях (ЗК 8);
– здатність знаходити творчі рішення або відповіді на чітко визначені та
абстрактні проблеми на основі ідентифікації та застосування даних (ЗК 10);
спеціальні, фахові, предметні:
– здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного
права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як
конституційне право, адміністративне право, цивільне і цивільне процесуальне
право, кримінальне і кримінальне процесуальне право (ФК 5);
– здатність до застосування норм матеріального і процесуального права при
моделюванні правових ситуацій, окремих процедур (ФК 6);
– здатність
кваліфіковано
застосовувати
нормативно-правові
акти,
реалізовувати норми права у конкретних сферах професійної діяльності та
самостійно розробляти юридичні документи (ФК 7);
– здатність вільно володіти юридичною термінологією, та основами
юридичної техніки (ФК 8);
– здатність юридично правильно кваліфікувати факти та обставини (ФК 9);
– здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції,
здійснювати публічні виступи, брати участь у дискусіях з правових
питань (ФК 10);
– здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів
захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики,
належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та
конфіденційної інформації (ФК 11);
– здатність до логічного, критичного та системного аналізу правових явищ і
застосування набутих знань у професійній діяльності (ФК 12);
– здатність до аналізу актів законодавства та судової практики, практики
діяльності інститутів публічної влади (ФК 14).
Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної
програми. В результаті освоєння дисципліни студент повинен:
– формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої

проблеми. Оцінювати недоліки і переваги аргументів (ПРН 4);
– давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з
достатньою обґрунтованістю (ПРН 5);
– самостійно визначати ті обставини, у з'ясуванні яких потрібна допомога, і
діяти відповідно до отриманих рекомендацій (ПРН 8);
– демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних
правових інститутів і норм фундаментальних галузей права (ПРН 13);
– застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати
юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки (ПРН 14);
– готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до
правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях (ПРН 15);
– надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів
клієнтів у різних правових ситуаціях (ПРН 16).
Навчальна дисципліна є обов’язковою.
Форма підсумкового контролю знань: екзамен.

Програмний зміст навчальної дисципліни
Модуль 1
Загальні положення. Заходи забезпечення кримінального провадження
Тема 1. Загальні положення кримінального процесуального права.
Поняття та завдання кримінального процесу. Кримінальні процесуальні
відносини, поняття та структура. Історичні форми (типи) кримінального
процесу.
Поняття та предмет кримінального процесуального права як галузі права.
Взаємозв’язок кримінального процесуального права з іншими галузями права та
суміжними галузями знань.
Кримінальний процес як наука та навчальна дисципліна.
Система стадій кримінального процесу, їх характеристика, завдання та
особливості. Кримінальна процесуальна форма. Кримінальні процесуальні
функції: поняття та види. Кримінальні процесуальні гарантії, їх характеристика.
Кримінальне процесуальне законодавство: поняття та система.
Кримінальний процесуальний кодекс України, його структура і зміст. Джерела
кримінального процесуального права. Дія кримінального процесуального
законодавства у просторі. Дія кримінального процесуального законодавства в
часі. Дія кримінального процесуального законодавства за колом осіб.
Поняття та завдання кримінального провадження.
Норми кримінального процесуального права, їх види та структура.
Тлумачення норм кримінального процесуального права.
Тема 2. Засади кримінального провадження.
Поняття та система засад кримінального провадження.
Верховенство права. Законність. Рівність перед законом і судом. Повага до
людської гідності. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність.
Недоторканність житла чи іншого володіння особи. Таємниця спілкування.
Невтручання у приватне життя. Недоторканність права власності. Презумпція
невинуватості та забезпечення доведеності вини. Свобода від самовикриття та
право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї. Заборона двічі
притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення.
Забезпечення права на захист. Доступ до правосуддя та обов’язковість судових
рішень. Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у
доведенні перед судом їх переконливості. Безпосередність дослідження
показань, речей і документів. Забезпечення права на оскарження процесуальних
рішень, дій чи бездіяльності. Публічність. Диспозитивність. Гласність і
відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними
засобами. Розумні строки. Мова, якою здійснюється кримінальне провадження.
Класифікація засад кримінального провадження. Загально-юридичні
засади, їх нормативний зміст. Загально-процесуальні засади, їх нормативний
зміст. Кримінальні процесуальні (або галузеві) засади, їх нормативний зміст.
Тема 3. Суд та учасники кримінального провадження.
Поняття та класифікація учасників кримінального провадження.
Суд. Здійснення правосуддя судом. Склад суду. Юридичний статус судді,
слідчого судді, присяжного. Законний склад суду. Слідчий суддя, його
повноваження у кримінальному провадженні. Поняття та види підсудності у

кримінальному
провадженні.
Територіальна
підсудність.
Інстанційна
підсудність. Предметна підсудність. Направлення кримінального провадження з
одного суду до іншого. Автоматизована система документообігу суду.
Сторона обвинувачення. Прокурор, його повноваження у кримінальному
провадженні. Призначення та заміна прокурора. Орган досудового
розслідування. Керівник органу досудового розслідування. Слідчий органу
досудового розслідування. Оперативні підрозділи.
Сторона
захисту.
Підозрюваний,
обвинувачений.
Виправданий,
засуджений. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого. Захисник.
Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні. Обов’язки
захисника. Залучення захисника. Обов’язкова участь захисника. Відмова від
захисника або його заміна.
Потерпілий і його представник. Потерпілий, його права та обов’язки.
Представник потерпілого. Законний представник потерпілого.
Інші учасники кримінального провадження. Заявник. Цивільний позивач та
цивільний відповідач, їх представники. Законний представник цивільного
позивача. Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт. Свідок, його
права, обов’язки та відповідальність. Перекладач, його права та обов’язки.
Експерт, його права, обов’язки та відповідальність. Спеціаліст, його права,
обов’язки та відповідальність. Представник персоналу органу пробації, його
права та обов’язки. Секретар судового засідання. Судовий розпорядник.
Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному
провадженні. Відводи, самовідводи і порядок їх вирішення.
Тема 4. Докази та доказування в кримінальному провадженні.
Поняття доказів. Класифікація доказів. Властивості доказів: належність,
допустимість, достовірність, достатність. Недопустимість доказів, отриманих
внаслідок істотного порушення прав та свобод людини. Недопустимість доказів
та відомостей, які стосуються особи підозрюваного, обвинуваченого.
Недопустимість доказів, отриманих у справах про визнання необґрунтованими
активів та їх стягнення в дохід держави. Визнання доказів недопустимими.
Значення рішень інших судів у питаннях допустимості доказів.
Поняття і значення кримінального процесуального доказування. Предмет
та межі доказування. Суб’єкти та обов’язок доказування. Процес доказування.
Збирання доказів. Перевірка доказів. Оцінка доказів.
Процесуальні джерела доказів та їх види.
Показання. З’ясування достовірності показань свідка. Показання з чужих
слів.
Речові докази. Документи. Зберігання речових доказів і документів та
вирішення питання про спеціальну конфіскацію.
Висновок експерта. Зміст висновку експерта.
Тема 5. Процесуальні строки та витрати. Відшкодування шкоди у
кримінальному провадженні.
Поняття процесуальних строків. Класифікація строків у кримінальному
провадженні. Встановлення процесуальних строків прокурором, слідчим суддею,
судом. Обчислення процесуальних строків. Додержання процесуальних строків.
Поновлення процесуального строку.

Види процесуальних витрат. Витрати на правову допомогу. Витрати,
пов’язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового
провадження. Витрати, пов’язані із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів,
перекладачів та експертів. Витрати, пов’язані із зберіганням і пересиланням
речей і документів. Зменшення розміру процесуальних витрат або звільнення від
їх оплати, відстрочення та розстрочення процесуальних витрат. Розподіл
процесуальних витрат. Визначення розміру процесуальних витрат. Рішення
щодо процесуальних витрат.
Відшкодування (компенсація) шкоди: поняття, учасники, види.
Добровільне відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні.
Примусове відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні.
Цивільний позов у кримінальному провадженні. Форма і зміст позовної заяви.
Пред’явлення, розгляд та вирішення цивільного позову в кримінальному
провадженні. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними
рішеннями, діями чи бездіяльністю.
Тема 6. Заходи забезпечення кримінального провадження.
Поняття, мета та види заходів забезпечення кримінального провадження.
Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального
провадження.
Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. Порядок
здійснення виклику в кримінальному провадженні. Повістка про виклик.
Поважні причини неприбуття особи на виклик. Наслідки неприбуття на виклик.
Привід та порядок його здійснення.
Накладення грошового стягнення. Загальні положення накладення
грошового стягнення. Клопотання про накладення грошового стягнення. Розгляд
питання про накладення грошового стягнення на особу.
Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Загальні
положення тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом та
тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним
правом. Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним
правом. Вирішення питання про тимчасове обмеження у користуванні
спеціальним правом.
Відсторонення від посади. Загальні положення відсторонення від посади.
Клопотання про відсторонення від посади. Тимчасове відсторонення судді від
здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної
відповідальності та продовження строку такого тимчасового відсторонення.
Вирішення питання про відсторонення від посади.
Тимчасовий доступ до речей і документів. Загальні положення
тимчасового доступу до речей і документів. Клопотання про тимчасовий доступ
до речей і документів. Речі і документи, до яких заборонено доступ. Речі і
документи, які містять охоронювану законом таємницю. Ухвала про тимчасовий
доступ до речей і документів. Виконання ухвали слідчого судді, суду про
тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасове вилучення майна. Підстави та порядок тимчасового вилучення
майна. Припинення тимчасового вилучення майна.
Арешт майна. Підстави арешту майна. Клопотання про арешт майна та
його розгляд. Вирішення питання про арешт майна. Скасування арешту майна.
Виконання ухвали про арешт майна.

Запобіжні заходи: поняття та види. Мета і підстави застосування
запобіжних заходів. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного
заходу. Особисте зобов’язання. Особиста порука. Домашній арешт. Застава.
Тримання під вартою.
Клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжних заходів.
Відкликання, зміна або доповнення клопотання про застосування запобіжного
заходу. Строки розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Забезпечення прибуття особи для розгляду клопотання про застосування
запобіжного заходу. Клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу.
Розгляд клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу. Ухвала про
дозвіл на затримання з метою приводу. Дії уповноважених службових осіб після
затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання.
Подання клопотання про застосування запобіжного заходу після затримання
особи без ухвали про дозвіл на затримання. Порядок розгляду клопотання про
застосування запобіжного заходу. Застосування запобіжного заходу.
Застосування електронних засобів контролю. Ухвала про застосування
запобіжних заходів. Строк дії ухвали про тримання під вартою, продовження
строку тримання під вартою. Значення висновків, що містяться в ухвалі про
застосування запобіжних заходів. Порядок продовження строку тримання під
вартою. Клопотання слідчого, прокурора про зміну запобіжного заходу.
Клопотання підозрюваного, обвинуваченого про зміну запобіжного заходу.
Порядок звільнення особи з-під варти. Негайне припинення дії запобіжних
заходів. Заборона затримання без дозволу слідчого судді, суду. Виконання
ухвали щодо обрання запобіжного заходу. Загальні обов’язки судді щодо захисту
прав людини.
Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Законне затримання.
Затримання уповноваженою службовою особою. Підстави затримання. Момент
затримання. Доставлення до органу досудового розслідування. Строк
затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Особа, відповідальна за
перебування затриманих. Повідомлення інших осіб про затримання.
Модуль 2
Досудове розслідування. Судове провадження. Особливі порядки
кримінального провадження. Виконання судових рішень. Міжнародне
співробітництво під час кримінального провадження
Тема 7. Досудове розслідування.
Поняття та значення досудового розслідування. Загальні положення
досудового розслідування. Початок досудового розслідування. Порядок
внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру
досудових розслідувань (ЄРДР). Форми досудового розслідування: дізнання та
досудове слідство. Особливості досудового розслідування злочинів і
кримінальних проступків. Поняття та види підслідності. Об’єднання і виділення
матеріалів досудового розслідування. Місце проведення досудового
розслідування. Строки досудового розслідування. Загальні положення та
порядок продовження строку досудового розслідування. Розгляд клопотань під
час досудового розслідування. Ознайомлення з матеріалами досудового
розслідування до його завершення. Недопустимість розголошення відомостей
досудового розслідування.

Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних
правопорушень. Загальні положення спеціального досудового розслідування.
Клопотання слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового
розслідування. Розгляд клопотання про здійснення спеціального досудового
розслідування. Вирішення питання про здійснення спеціального досудового
розслідування.
Загальні положення досудового розслідування кримінальних проступків.
Запобіжні заходи під час досудового розслідування кримінальних проступків.
Слідчі (розшукові) дії під час розслідування кримінальних проступків.
Особливості закінчення досудового розслідування кримінальних проступків.
Клопотання прокурора про розгляд обвинувального акта у спрощеному
провадженні.
Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного,
надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції.
Тема 8. Слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії.
Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій. Вимоги до проведення
слідчих (розшукових) дій.
Допит. Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в
судовому засіданні. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи.
Проведення допиту у режимі відеоконференції під час досудового
розслідування.
Пред’явлення для впізнання та його види. Пред’явлення особи для
впізнання. Пред’явлення речей для впізнання. Пред’явлення трупа для впізнання.
Протокол пред’явлення для впізнання. Проведення впізнання у режимі
відеоконференції під час досудового розслідування.
Обшук та його види. Підстави та процесуальний порядок проведення
обшуку.
Огляд, його види та процесуальний порядок проведення. Особливості
проведення огляду трупа. Огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією.
Слідчий експеримент. Мета та порядок проведення слідчого експерименту.
Особливості проведення слідчого експерименту в житлі чи іншому володінні
особи.
Освідування особи. Мета та порядок проведення. Особливості порядку
застосування технічних засобів фіксування при проведенні освідування.
Підстави проведення експертизи. Порядок залучення експерта. Розгляд
слідчим суддею клопотання про проведення експертизи. Отримання зразків для
експертизи.
Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави проведення. Суб’єкти,
уповноважені на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Використання
конфіденційного співробітництва.
Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.
Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні, в
інших цілях або передавання інформації.
Види негласних слідчих (розшукових) дій та процесуальний порядок їх
проведення. Загальні положення про втручання у приватне спілкування. Аудіо-,
відео контроль особи. Накладення арешту на кореспонденцію. Огляд і виїмка
кореспонденції. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
Зняття інформації з електронних інформаційних систем. Інші види негласних
слідчих (розшукових) дій. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи

іншого володіння особи. Установлення місцезнаходження радіоелектронного
засобу. Спостереження за особою, річчю або місцем. Моніторинг банківських
рахунків. Аудіо-, відеоконтроль місця. Контроль за вчиненням злочину.
Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності
організованої групи чи злочинної організації. Негласне отримання зразків,
необхідних для порівняльного дослідження.
Тема 9. Повідомлення про підозру.
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.
Тема 10. Зупинення та закінчення досудового розслідування.
Поняття, підстави та порядок зупинення досудового розслідування після
повідомлення особі про підозру. Розшук підозрюваного. Відновлення
досудового розслідування.
Форми закінчення досудового розслідування. Загальні положення
закінчення досудового розслідування. Закриття кримінального провадження та
провадження щодо юридичної особи.
Загальні положення кримінального провадження під час звільнення особи
від кримінальної відповідальності. Порядок звільнення від кримінальної
відповідальності. Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної
відповідальності.
Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування
примусових заходів медичного або виховного характеру. Відкриття матеріалів
кримінального провадження іншій стороні. Обвинувальний акт, його зміст.
Додатки до обвинувального акту. Клопотання про застосування примусових
заходів медичного або виховного характеру, його зміст. Надання копії
обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів
медичного або виховного характеру та реєстру матеріалів досудового
розслідування.
Тема 11. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового
розслідування.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового
розслідування чи прокурора під час досудового розслідування. Рішення, дії чи
бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час
досудового розслідування. Строк подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність
слідчого чи прокурора, її повернення або відмова у відкритті провадження.
Правові наслідки подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи
прокурора під час досудового розслідування. Порядок розгляду скарг на
рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового
розслідування. Рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг на
рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового
розслідування. Оскарження недотримання розумних строків.
Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування.
Ухвали слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового
розслідування. Порядок оскарження ухвал слідчого судді.

Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора. Рішення, дії
чи бездіяльність прокурора, які можуть оскаржуватися слідчим. Порядок
оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора. Порядок вирішення скарги
на рішення, дії чи бездіяльність прокурора.
Тема 12. Судове провадження у першій інстанції.
Поняття, сутність і значення підготовчого провадження. Процесуальний
порядок підготовчого провадження. Рішення, які приймаються за результатами
підготовчого провадження. Складання досудової доповіді. Вирішення питань,
пов’язаних з підготовкою до судового розгляду. Закінчення підготовчого
провадження і призначення судового розгляду. Матеріали кримінального
провадження (кримінальна справа) та право на ознайомлення з ними.
Сутність і значення стадії судового розгляду.
Загальні положення судового розгляду. Строки і загальний порядок
судового розгляду. Незмінність складу суду. Запасний суддя. Головуючий у
судовому засіданні. Безперервність судового розгляду. Учасники судового
розгляду та наслідки їх неприбуття. Заходи до порушників порядку судового
засідання. Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу в суді.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення
слідчих (розшукових) дій під час судового провадження. Об’єднання і виділення
матеріалів кримінального провадження. Зупинення судового провадження.
Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового
провадження.
Межі судового розгляду. Визначення меж судового розгляду. Зміна
обвинувачення в суді. Висунення додаткового обвинувачення, початок
провадження щодо юридичної особи під час судового розгляду. Відмова від
підтримання державного обвинувачення.
Процедура судового розгляду. Відкриття судового засідання. Оголошення
складу суду і роз’яснення права відводу. Повідомлення про права і обов’язки.
Заборона присутності свідків у залі судового засідання. Початок судового
розгляду. Роз’яснення обвинуваченому суті обвинувачення. Визначення обсягу
доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження. Розгляд судом
клопотань учасників судового провадження. Порядок дослідження доказів в
судовому засіданні. Допит обвинуваченого, свідка, потерпілого. Особливості
допиту малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого. Пред’явлення
для впізнання. Допит експерта в суді. Дослідження речових доказів, документів,
звуко- і відеозаписів. Консультації та роз’яснення спеціаліста. Огляд на місці.
Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами. Судові дебати.
Промови і репліки сторін. Останнє слово обвинуваченого. Вихід суду для
ухвалення вироку. Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку.
Особливі порядки провадження в суді першої інстанції. Спрощене
провадження щодо кримінальних проступків. Провадження в суді присяжних.
Тема 13. Судові рішення.
Поняття та види судових рішень. Вимоги до судових рішень. Законність,
обґрунтованість і вмотивованість судового рішення. Порядок ухвалення судових
рішень, їх форма. Зміст ухвали. Поняття, види та зміст вироків. Ухвалення
судового рішення і окрема думка судді. Проголошення судового рішення.
Роз'яснення судового рішення.

Тема 14. Провадження в суді апеляційної інстанції.
Сутність і завдання провадження в суді апеляційної інстанції. Судові
рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Право на
апеляційне оскарження. Порядок і строки апеляційного оскарження. Вимоги до
апеляційної скарги. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції.
Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова відкриття
провадження. Наслідки подання апеляційної скарги. Підготовка до апеляційного
розгляду. Заперечення на апеляційну скаргу. Відмова від апеляційної скарги,
зміна і доповнення апеляційної скарги під час апеляційного провадження. Межі
перегляду судом апеляційної інстанції. Апеляційний розгляд. Повноваження
суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги. Підстави
для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції. Судові
рішення суду апеляційної інстанції. Вирок, ухвала про застосування примусових
заходів медичного чи виховного характеру суду апеляційної інстанції.
Тема 15. Провадження в суді касаційної інстанції.
Сутність і завдання провадження в суді касаційної інстанції. Судові
рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку. Право на касаційне
оскарження. Порядок і строки касаційного оскарження. Вимоги до касаційної
скарги. Відкриття касаційного провадження. Залишення касаційної скарги без
руху або її повернення. Підготовка касаційного розгляду. Межі перегляду судом
касаційної інстанції. Касаційний розгляд. Підстави та порядок для передачі
кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної або Великої Палати
Верховного Суду. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками
розгляду касаційної скарги. Підстави для скасування або зміни судового рішення
судом касаційної інстанції. Судові рішення суду касаційної інстанції.
Тема 16. Провадження за нововиявленими або виключними
обставинами.
Сутність і значення провадження за нововиявленими або виключними
обставинами. Підстави для здійснення кримінального провадження за
нововиявленими або виключними обставинами. Право подати заяву про
перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами.
Строк звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами або виключними обставинами. Вимоги до заяви про перегляд
судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами. Порядок
подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або
виключними обставинами. Відкриття кримінального провадження за
нововиявленими або виключними обставинами. Порядок здійснення перегляду
судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами. Судове
рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленими або
виключними обставинами.
Тема 17. Провадження з виконання судових рішень.
Поняття, завдання та значення виконання судових рішень. Набрання
судовим рішенням законної сили. Наслідки набрання законної сили судовим
рішенням. Порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні.
Звернення судового рішення до виконання. Відстрочка виконання вироку.
Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків. Питання, які

вирішуються судом після виконання вироку. Порядок вирішення судом питань,
пов’язаних із виконанням вироку.
Тема 18. Особливі порядки кримінального провадження.
Види особливих проваджень у кримінальному процесі.
Кримінальне провадження на підставі угод. Угоди в кримінальному
провадженні. Зміст угоди про примирення. Зміст угоди про визнання
винуватості. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди. Вирок
на підставі угоди. Наслідки невиконання угоди.
Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. Поняття
кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Початок
кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Відшкодування
шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у формі приватного
обвинувачення.
Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. Особи, щодо яких
здійснюється особливий порядок кримінального провадження. Особливості
притягнення до кримінальної відповідальності окремої категорії осіб, їх
затримання і обрання запобіжного заходу.
Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. Порядок кримінального
провадження щодо неповнолітніх. Обставини, що підлягають встановленню у
кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Особливості проведення
процесуальних дій та застосування заходів примусу щодо неповнолітніх
підозрюваних, обвинувачених. Порядок застосування до неповнолітнього
обвинуваченого примусових заходів виховного характеру.
Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх,
які не досягли віку кримінальної відповідальності. Підстави для застосування
примусових
заходів
виховного характеру.
Особливості
досудового
розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових
заходів виховного характеру. Порядок судового розгляду. Ухвали суду в
кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного
характеру. Дострокове звільнення від примусового заходу виховного характеру.
Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів
медичного характеру. Підстави для здійснення кримінального провадження
щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Порядок
здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо
застосування примусових заходів медичного характеру та щодо обмежено
осудних осіб. Обставини що підлягають встановленню у кримінальному
провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.
Проведення психіатричної експертизи. Закінчення досудового розслідування у
кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного
характеру. Судовий розгляд. Ухвала суду у кримінальному провадженні щодо
застосування примусових заходів медичного характеру. Продовження, зміна або
припинення застосування примусових заходів медичного характеру.
Особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що
становлять державну таємницю. Охорона державної таємниці під час
кримінального провадження. Особливості проведення експертизи у
кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю.
Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв,
консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні,
що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком

України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.
Процесуальні дії під час кримінального провадження на території
дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному,
морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором
або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту,
розташованого в Україні. Місце проведення досудового розслідування
кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичних
представництв, консульських установ, суден України.
Тема 19. Міжнародне співробітництво під час кримінального
провадження.
Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному
судочинстві. Обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального
провадження. Законодавство, що регулює міжнародне співробітництво під час
кримінального провадження. Надання та отримання міжнародної правової
допомоги чи іншого міжнародного співробітництва без договору. Центральні
органи України, що забезпечують міжнародне співробітництво у кримінальному
провадженні. Виконання процесуальних дій дипломатичними представництвами
або консульськими установами. Запит про міжнародне співробітництво.
Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. Запит
про міжнародну правову допомогу. Зміст та форма запиту про міжнародну
правову допомогу. Наслідки виконання запиту в іноземній державі Розгляд
запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу.
Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на
території України. Процесуальні дії, які можуть бути проведені в порядку
надання міжнародної правової допомоги. Створення і діяльність спільних
слідчих груп.
Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).
Направлення запиту про видачу особи (екстрадицію). Центральні органи
України щодо видачі особи (екстрадиції). Порядок підготовки документів та
направлення запитів. Межі кримінальної відповідальності виданої особи.
Особливості затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за
межами України. Тимчасовий арешт. Екстрадиційний арешт. Проведення
екстрадиційної перевірки. Відмова у видачі особи (екстрадиції). Рішення за
запитом про видачу особи (екстрадицію), їх оскарження.
Кримінальне провадження у порядку перейняття. Порядок і умови
перейняття кримінального провадження від іноземних держав. Порядок
кримінального провадження, що перейняте від іншої держави. Порядок і умови
передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави.
Зміст та форма клопотання про передання кримінального провадження іншій
державі. Наслідки передання кримінального провадження компетентному органу
іншої держави.
Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача
засуджених осіб. Підстави і порядок виконання вироків судів іноземних держав.
Виконання вироку суду іноземної держави. Умови передачі засуджених осіб і їх
прийняття для відбування покарання. Розгляд судом питання про приведення
вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством України.
Визнання та виконання вироків міжнародних судових установ.
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