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Вступ 

«Кримінальний процес» належить до фундаментальних нормативних, 

професійно-орієнтованих юридичних дисциплін і займає провідне місце в 

професійній підготовці слідчих, суддів, адвокатів, прокурорів, всіх інших 

юристів. 

Програма нормативної дисципліни «Кримінальний процес» конкретизує 

освітньо-професійну програму вищої освіти за професійним спрямуванням 

0601 „Право‖.  

Програма нормативної дисципліни - складова навчально-методичного 

забезпечення підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. 

Програма визначає нормативний зміст навчання з дисципліни, встановлює 

обсяг та рівень засвоєння знань за видами навчальних занять та самостійної 

роботи згідно з вимогами освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів.  

В разі подальшої підготовки фахівця (за програмою освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліст чи магістр) засвоєні з дисципліни знання 

мають бути базою для опанування методами взаємодії з усіма галузями 

правової системи держави. 

Правову основу програми дисципліни «Кримінальний процес» 

складають: Конституція України, Міжнародні правові акти що стосуються прав 

людини та правосуддя, Рішення Конституційного Суду України,  рішення 

Європейського Суду з прав людини, Закони України та інші нормативні акти на 

яких ґрунтується діяльність органів досудового слідства, прокуратури і суду. 

Вивчення кримінально-процесуального права передбачає опанування 

знаннями та вміннями, достатніми для забезпечення встановлення істини та 

надійного захисту прав і свобод людини, вирішення завдань правосуддя. 

Важливо й те, що кримінально-процесуальне право дозволяє поглибити 

уявлення про законність, добро і справедливість, вчить шляхетності, гуманності 

та людяності, дозволяє забезпечувати виховання студентів (слухачів) у дусі 

відданості ідеям правової держави.  

Мета дисципліни: 

а) науково-юридична: 

- поглиблене вивчення слухачами всіх положень кримінально-

процесуального законодавства та механізмів його застосування в практичній 

діяльності; 

- придбання слухачами навичок і вмінь ефективного застосування 

процесуального законодавства для забезпечення встановлення об'єктивної 

істини, захисту прав і свобод громадян, справедливості правосуддя; 

- опанування слухачами необхідною науково-методологічною 

підготовкою, яка забезпечує їм бачення виникаючих проблем законодавства і 

практики його застосування, шляхів їх розв'язання, використовуючи навички 

творчого мислення та самовдосконалення свого професійного рівня; 

- формування навичок прийняття юридичних рішень та складання 

юридичних документів по кримінальних справах, опанування логікою, мовою 

та офіційно-діловим стилем документів; 
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б) загальноосвітня: 

- підвищення правової культури та ерудиції фахівців, оволодіння 

досвідом інших держав у здійсненні правосуддя та науковими ідеями в цій 

сфері; 

в) виховна: 

- формування впевненості фахівців у благодійності ідей правової держави 

і необхідності їх реалізації в кримінально-процесуальній діяльності, відданості 

ідеям істини, добра, справедливості й законності, почуття відповідальності 

перед суспільством, державою й людиною. 

Основною формою занять з дисципліни ««Кримінальний процес»  є 

лекція. Вона призначена для засвоєння теоретичного матеріалу і проводиться 

викладачами, а також провідними науковцями або запрошеними фахівцями. 

Основна задача студента на лекції – учитися аналізувати нормативно-

правові акти та теоретичні концепції, що викладаються лектором. На лекції 

необхідно вести конспект, що створює сприятливі умови для запам’ятовування 

почутого, тому що в цьому процесі бере участь слухова, зорова і моторна 

пам’ять. Але обов’язковою умовою, що сприяє запам’ятовуванню, є розуміння 

студентом матеріалу, що викладається, використання логічної пам’яті. 

Семінарські і практичні заняття мають закріпити і поглибити знання 

отримані на лекції та під час самостійної роботи студента, спрямовуватись на 

відпрацювання вмінь і навичок. Для поглиблення знань з даного курсу та 

здобуття навичок самостійного наукового дослідження студентам  може бути 

запропоновано підготувати доповідь або реферату. 

Заняття з кримінально-процесуального права проводяться на основі 

раціонального поєднання активних форм і методів навчання з практичною 

направленістю занять. Значна частина практичних занять, зокрема, з теми 

"Слідчі дії" і "Судове слідство" проводиться з застосуванням ділових ігор, за 

результатами яких слухачі приймають відповідні юридичні рішення та 

складають процесуальні документи. Перелік обов'язкових документів, які 

складають слухачі, встановлюється кафедрою, а їх перевірка входить у систему 

модульного й поточного контролю знань. 

Вивчення курсу завершується іспитом. «Кримінальний процес» є 

дисципліною, з якої складається державний екзамен. 

Перелік основних знань та вмінь, що повинні опанувати слухачі, 

визначаються відповідно до ―Освітньо-професійної програми вищої освіти за 

професійним спрямуванням‖. 

Вивчення курсу «Кримінальний процес» передбачає досягнення такого 

кваліфікаційного рівня підготовки випускника, при якому він повинен: 

знати: 

1) на понятійному рівні: сучасні наукові дані, які використовуються в 

кримінально-процесуальному праві; 

2) на фундаментальному рівні: положення діючого законодавства щодо 

виявлення та розв’язання актуальних проблем кримінально-процесуального 

права;  



 8 

3) на практично-творчому рівні: нормативно-правові акти, які 

використовуються для для встановлення об’єктивної істини у кримінальному 

процесі. 

вміти:  
▫ правильно тлумачити та застосовувати норми кримінально-

процесуального права,  

▫ орієнтуватись в системі кримінально-процесуального права, джерелах 

процесуальних норм та в слідчій і судовій практиці; застосовувати прецедентну 

практику Європейського суду з прав людини та розв'язувати проблему 

конкуренції правових норм; 

▫ збирати і досліджувати докази та інші фактичні дані, перевіряти та 

оцінювати на предмет  належності до справи, допустимості, достовірності та 

достатності для прийняття процесуальних рішень; 

▫ самостійно здійснювати слідчі та інші процесуальні дії,  

▫ збирати, досліджувати, перевіряти, оцінювати та використовувати 

докази; 

▫ приймати обґрунтовані та законні рішення, юридично грамотно 

складати необхідні процесуальні документи; 

▫ забезпечувати захист прав і свобод людини; 

▫ організовувати виконання прийнятих рішень.  

 

1. Галузь використання 

Програма поширюється на кафедру кримінального права та кримінології 

НГУ, що здійснює викладання нормативної дисципліни «Кримінальний 

процес».  

Програма встановлює: 

 компетенції, які має опанувати студент; 

 перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), 

яка опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-

кваліфікаційної характеристики бакалавра; 

 розподіл навчального матеріалу за видами занять; 

 норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази; 

 позначення одиниць фізичних величин, які використовуються в 

навчальному матеріалі; 

 форму підсумкового контролю; 

 відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 

Програма придатна для сертифікації фахівців та атестації випускників 

вищих навчальних закладів. 

 

2. Нормативні посилання 

3. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 

1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. 

4. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини від 

4.11.96 р. //Офіційний вісник України. – 1998. - №13. 
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16. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх 

реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з 

їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під 

час кримінального провадження. Затверджений   Постановою Кабінету 

Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104. 

17. Порядок оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу.   Затверджений Постановою Кабінету 

Міністрів України  від 18 квітня 2012 р. № 305 // Офіційний вісник України, 

2012 р., № 30, ст. 1114, № 71, ст. 2870). 

http://www.zakon.rada.gov.ua


 10 

 

 

3. Базові дисципліни 

1 ПП 5 Організація судових та правоохоронних органів 

2 ПП 6 Конституційне право України 

3 ПП 13 Кримінальне право 

4. Дисципліни, що забезпечуються 

Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавр за напрямом 0601 Право: 

1. Криміналістика. 

2. Кримінально-виконавче право. 

3. Адвокатура України. 

4. Прокуратура України. 

5. Гуманізація кримінального законодавства. 

6. Складання процесуальних документів у кримінальних справах. 

7. Питання практичної діяльності судових та правоохоронних органів 

(Проблеми призначення покарань). 

8. Питання практичної діяльності судових та правоохоронних органів 

(Організація роботи суду). 

9. Основи юридичної клінічної практики. 

 

5. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Загальний обсяг – 4 кредити ECTS (270 академічні години). 

Аудиторні заняття – 120 академічних годин. 

Самостійна робота – 150 академічні години. 
 

 

6. КОМПЕТЕНЦІЇ, ЩО НАБУВАЮТЬСЯ, 

ТА ТЕМИ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 
 

 

М
о
д

у
л

і 

Компетенції 

(з використанням матеріалу модуля 

студент повинен уміти)  

Змістові модулі 

Розподіл часу 

а
у
д

и
т
о
р

н
и

й
 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

за
г
а
л

ь
н

и
й

 

 

1 2 3 4 5 6 
№ 1 Знати завдання та стадії кримінального 

процесу, процесуальний статус учасників 

процесу, принципи кримінального 

судочинства, особливості процесуальної 

форми та процесуальних гарантій правосуддя, 

Лекції – 6 семестр, ІІІ чверть (23…32  

тиждень)    Аудиторні:                                            

2 год. на тиждень 

1. Поняття, завдання і 

стадії кримінального 

процесу  
2 

17 35 
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1 2 3 4 5 6 
процесуальні засоби забезпечення прав і 

свобод людини у кримінальному процесі, 

орієнтуватись в системі кримінально-

процесуального права, джерелах 

процесуальних норм та в слідчій і судовій 

практиці; застосовувати прецедентну 

практику Європейського суду з прав 

людини та розв'язувати проблему 

конкуренції правових норм. 
. 

2.  Принципи 

кримінального процесу. 
2 

3. Учасники кримінального 

процесу. 
2 

4. Забезпечення захисту 

прав і свобод людини в 

кримінальному процесі. 

2 

Контрольна модульна 

робота за розкладом занять 

(31…32 тижні) 

2 

Разом 18 

№ 2 Розуміти особливості правовідносин та різних 

стадій кримінального процесу, дію принципів 

кримінального процесу,  особливості 

процесуального статусу різних  учасників 

кримінального процесу,  засоби забезпечення 

їх безпеки,  уміти правильно тлумачити 

процесуальні норми  

Практичні заняття – 6 семестр, ІІІ чверть 

(23…32  тиждень)    Аудиторні:                       

1  год. на тиждень 
1. Завдання і стадії 

кримінального процесу 2 
20 32 

2. Система та 

характеристика окремих 

принципів кримінального 

процесу 

2 

3. Сторони в 

кримінальному процесі та 

характеристика їх статусу  
2 

4.Забезпечення безпеки, 

прав і свобод учасників 

процесу 
2 

Захист практичного 

модуля за розкладом 

занять (31…32 тижні 

4 

Разом 12   

№ 3 Знати та правильно тлумачити  процесуальні 

норми, що регламентують порушення 

кримінальної справи,  основні положення 

доказового права, досудового слідства і 

дізнання, правила застосовування  інституту 

захисту у кримінальному судочинстві.  

 

Лекції – 6 семестр, IV  чверть (33…42 

тиждень)     Аудиторні:                                               

2 год. на тиждень 

1. Докази і доказування в 

кримінальному процесі 
6 

18 36 

2. Дослідче провадження 

та досудове розслідування 

(загальні положення) 

6 

3. Захист в кримінальному 

процесі  
4 

4. Контрольна модульна 

робота за розкладом занять 

(41…42 тижні) 

2 

  

Разом 18 

№ 4 Уміти застосовувати норми права при  

збиранні і дослідженні доказів, перевіряти 

та оцінювати на предмет  належності до 

справи, допустимості, достовірності та 

достатності для прийняття процесуальних 

рішень, правильно розуміти статус 

слідчого, уміти здійснювати функцію 

захисту у кримінальному процесі. 
 

Практичні заняття – 6 семестр, IV  чверть 

(33…42 тиждень)     Аудиторні:                       

1 год. на тиждень 
1. Поняття і види доказів 

2 
20 32 

2. Слідчий в 

кримінальному процесі  
2 

3. Захисник в 

кримінальному процесі 
2 

  

Захист практичного 

модуля за розкладом 

занять (41…42 тижні) 

4 

Разом  12 
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1 2 3 4 5 6 
№5 Знати систему,  підстави та правила 

провадження слідчих , негласних слідчих 

(розшукових) дій,  основні положення 

інституту повідомлення про підозру, систему ,  

підстави  та умови і процесуальні форму 

застосування запобіжних заходів, правила 

зупинення і закінчення досудового слідства. 

Лекції – 7 семестр, І 

чверть (1…10 тиждень)                         

Аудиторні:                                    

2 год. на тиждень 

 

  

  1. Поняття, система і 

загальні правила 

провадження слідчих 

(розшукових) дій 

4 

17 35 

  2. Процесуальний порядок 

провадження слідчих 

(розшукових) дій 

4 
  

  3. Повідомлення про 

підозру та застосування 

запобіжних заходів 

4 
  

  4. Зупинення і закінчення 

досудового розслідування 
4 

  

  Контрольна модульна 

робота за розкладом занять 

(9…10 тижні) 

2 
  

  Разом 18   

№ 6 Мати навички практичної роботи в сфері 

провадження слідчих (розшукових)  дій,  

застосування інституту повідомлення про 

підозру, застосування запобіжних заходів, 

зупинення і закінчення досудового слідства. 

Практичні заняття – 7 

семестр, І чверть (1…10 

тиждень)     Аудиторні:                             

1 год. на тиждень 

 

  

  1. Допит, слідчий 

експеримент, пред’явлення 

для впізнання 

2 
20 32 

  2. Огляд, освідування, 

обшук, виїмка, аудіо,-

відеоконтроль особи та 

місця, зняття інформації з 

телекомунікаційних мереж 

та інші негласні слідчі 

(розшукові) дії, судова 

експертиза 

2 

  

  3. Повідомлення про 

підозру, Застосування 

домашнього арешту, 

застави та інших 

запобіжних заходів 

2 

  

  4. Закінчення 

розслідування 
2 

  

  Захист практичного 

модуля за розкладом 

занять (9…10 тижні) 

4 
  

  Разом 12   

№ 7 Знати та правильно тлумачити процесуальні 

норми, що регламентують судовий розгляд 

кримінальної справи, апеляційне і касаційне 

провадження, особливості міжнародного 

співробітництва у сфері правосуддя, розуміти 

процесуальний порядок реабілітації 

невинуватих осіб. 
 

Лекції -  7 семестр, ІІ 

чверть (11…22 тиждень)                           

Аудиторні:                              

2 год. на тиждень 
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1 2 3 4 5 6 
  1. Судовий розгляд і 

постановлення вироку 
4 

18 36 

  2. Провадження в 

апеляційній та касаційній 

інстанціях 

4 
  

  3. Міжнародне 

співробітництво у сфері 

правосуддя 

4 
  

  4. Реабілітація у 

кримінальному 

судочинстві 

4 
  

  Контрольна модульна 

робота за розкладом занять 

(21…22 тижні) 

2 
  

  Разом 18   

№ 8 Уміти застосовувати процесуальні норми в 

стадії  судового розгляду кримінальної 

справи, апеляційного і касаційного 

провадження, існуючі форми міжнародного 

співробітництва у сфері правосуддя,  інститут 

реабілітації невинуватих осіб, забезпечувати 

захист прав і свобод людини в судових 

стадіях кримінального процесу. 

 

Практичні заняття - 7 

семестр, ІІ чверть (11…22 

тиждень)   Аудиторні:                             

1 год. на тиждень 

 

  

  1. Судовий розгляд 

кримінальної справи в суді 

першої інстанції 

2 
20 32 

  2. Перегляд справ в 

апеляційному та 

касаційному порядку 

2   

  3. Екстрадиція 

обвинуваченого та інші 

форми міжнародного 

співробітництва у сфері 

правосуддя 

2   

  4.Відшкодування шкоди, 

завданої незаконними 

діями  органів досудового 

розслідування, прокурором 

та судом 

2   

  Захист практичного 

модуля за розкладом 

занять (21…22 тижні) 

4   

  Разом  12   

  Разом по дисципліні 120 150 270 

  Частка навантаження  0,56  
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7. ТЕМИ І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕМА № 1.   

 

Поняття, завдання і стадії кримінального процесу  
 

Кримінальний процес як система кримінально-процесуальних дій. 

Поняття і система стадій кримінального процесу. 

Кримінально-процесуальна форма, її значення для дотримання прав 

людини у кримінальному процесі. Уніфікація і диференціація кримінально-

процесуальної форми. 

Поняття, значення і система кримінально-процесуальних гарантій.  

Кримінально-процесуальні функції: поняття і види. 

Процесуальні строки та процесуальні витрати. 

Цивільний позов у кримінальній справі. Засоби забезпечення цивільного 

позову. 

Місце і роль науки кримінального процесу у системі правових наук. 

Завдання науки кримінального процесу. 

Поняття кримінального процесу як галузі права. Місце кримінально-

процесуального права у правовому регулюванні процесу боротьби зі 

злочинністю. 

Система і структура кримінально-процесуального права. Особливості 

структури кримінально-процесуальних норм.  

Кримінально-процесуальні правовідносини: поняття, структура. Предмет 

і методи правового регулювання кримінально-процесуальних відносин. 

Джерела кримінально-процесуального права.  

Кримінально-процесуальне законодавство. Чинність кримінально-

процесуального закону у часі і просторі, за колом осіб. Структура Кримінально-

процесуального кодексу України. Конституція України в системі джерел 

кримінально-процесуального права.  

Рішення Європейського суду з прав людини як джерело права. 

 

ТЕМА № 2. 

Принципи кримінального процесу 

 
Поняття і значення принципів кримінального процесу. 

Система принципів кримінального процесу. 

Загально-правові принципи. Верховенство права, законність; 

встановлення істини; забезпечення права людини на свободу та особисту 

недоторканність; забезпечення недоторканності житла; забезпечення таємниці 

листування, телефонних розмов, телеграфної і іншої кореспонденції, 

банківських вкладів і рахунків; повага до честі та гідності особи, невтручання в 
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її особисте та сімейне життя; гласність судового розгляду та його повне 

фіксування технічними засобами. Справедливість.  

Міжгалузеві принципи. Змагальність сторін; диспозитивність. 

Галузеві принципи. Публічність; презумпція невинуватості; забезпечення 

підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист, реабілітація 

невинуватих; документованість. 

 

ТЕМА № 3. 

Учасники кримінального процесу 
 

Поняття учасників кримінального процесу, їх класифікація. 

Учасники, які представляють у кримінальному процесі державні інтереси. 

Суд і суддя. Прокурор. Слідчий. Керівник слідчого підрозділу. Оперативні 

підрозділи. 

Учасники, які мають власні законні інтереси у кримінальному процесі. 

Підозрюваний. Обвинувачений. Підсудний. Засуджений. Виправданий. 

Потерпілий. Цивільний позивач. Цивільний відповідач. 

Учасники кримінального процесу, які захищають або представляють 

інтереси інших осіб. Захисник. Представники потерпілого, цивільного позивача 

і цивільного відповідача. Законний представник. 

Особи, які сприяють правосуддю. Свідок. Експерт. Спеціаліст. 

Перекладач. Поняті. Секретар судового засідання. Заставодавець. Поручитель. 

Особа, у якої провадиться обшук, виїмка, огляд або опис майна. Особа, у якої 

відбирають зразки для експертного дослідження.  

Кримінально-процесуальна характеристика учасника кримінального 

процесу: 1) визначення поняття учасника; 2) підстава його участі у процесі; 

3) вимоги процесуального закону, яким повинен відповідати, і/або обставини, 

що виключають участь; 4) процесуальний статус (обов’язки і права); 5) час, 

протягом якого перебуває у такому статусі; 6) юридична відповідальність за 

невиконання процесуальних обов’язків. 

ТЕМА № 4.   

Забезпечення захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі. 

Поняття і значення верховенства права та його місце в системі принципів 

кримінального процесу. Гарантії прав і свобод людини в кримінальному 

процесі.  Гарантії недоторканності сфери особистого життя людини. 

Забезпечення недоторканності особи, житла людини, таємниці листування 

телефонних розмов , телеграфної та іншої кореспонденції. Захист честі і 

гідності особи у кримінальному процесу. Відшкодування матеріальної та 

моральної шкоди у кримінальному процесі.  Забезпечення безпеки учасників 

кримінального процесу.  
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ТЕМА № 5. 

 

Докази і доказування в кримінальному  процесі 

 
Поняття і зміст теорії доказів у кримінальному процесі. Теорія пізнання - 

основа теорії доказів у кримінальному процесі. Поняття і зміст істини у 

кримінальному процесі. Встановлення об’єктивної істини - мета доказування.  

Поняття предмету доказування та його структура. Предмет доказування і 

склад злочину. Межі доказування.  

Суб’єкти і обов’язок доказування. 

Поняття доказів. Належність, достовірність, допустимість і достатність 

доказів. Допустимість використання у доказуванні фактичних даних, здобутих 

під час оперативно-розшукової діяльності. 

Види доказів: первинні та похідні, особисті та речові, прямі та непрямі, 

обвинувальні і виправдувальні. 

Показання свідка. Предмет показань свідка. Особи, які не підлягають 

допиту як свідки. Перевірка і оцінка показань свідка. 

Показання потерпілого. Предмет показань потерпілого. Перевірка і 

оцінка показань потерпілого. 

Показання підозрюваного. Предмет показань підозрюваного. Перевірка і 

оцінка показань підозрюваного. 

Показання обвинуваченого. Предмет показань обвинуваченого. Види 

показань обвинуваченого: визнання або заперечення ним своєї вини; обмова і 

самообмова, алібі. Доказове значення визнання обвинуваченим своєї вини. 

Перевірка і оцінка показань обвинуваченого. 

Речові докази. Поняття і значення речових доказів. Види речових доказів. 

Процесуальне закріплення і зберігання речових доказів. Перевірка і оцінка 

речових доказів. Вирішення питання про речові докази. 

Протоколи слідчих і судових дій. Поняття, процесуальна природа і 

значення протоколів слідчих і судових дій. Перевірка і оцінка протоколів 

слідчих і судових дій. 

Поняття, значення і процесуальна природа документів як доказів. 

Відмінність документів від речових доказів. Документи як речові докази. 

Висновок експерта. Поняття, предмет, зміст і значення висновку 

експерта. Особливості перевірки і оцінки висновку експерта. 

Поняття і зміст процесу доказування. Висунення версій. Збирання 

доказів. Процесуальні способи збирання і перевірки доказів. Застосування 

науково-технічних засобів для збирання доказів. Перевірка доказів. Оцінка 

доказів. Принцип вільної оцінки доказів. Відмінність вільної оцінки від 

формальної оцінки доказів. Використання доказів для обґрунтування висновків 

у кримінальній справі. 
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ТЕМА № 6. 

Досудове розслідування: загальні положення 

 
Поняття, завдання і значення стадії досудового розслідування. Форми 

досудового розслідування: дізнання і досудове слідство, їх співвідношення. 

Досудове слідство як основна форма досудового розслідування. Органи 

досудового слідства. Повноваження слідчого. Прокурор на досудовому 

слідстві.  

Основні положення стадії досудового розслідування. Поняття, значення і 

види підслідності. Підслідність кримінальних справ слідчим органів внутрішніх 

справ. Початок і місце досудового слідства. Розслідування кримінальних справ 

групою слідчих. Підстави і порядок об’єднання справ у одне провадження. 

Виділення справ у окреме провадження. Строк провадження слідства, підстави і 

порядок його продовження. Обчислення строку розслідування. Доручення і 

окремі доручення слідчого. Розгляд клопотань слідчим. Роз’яснення і 

забезпечення прав осіб, які беруть участь у справі. Недопустимість 

розголошення даних досудового розслідування. Застосування органами 

досудового розслідування науково-технічних засобів. Форма і зміст 

процесуальних документів, що складаються під час провадження досудового 

розслідування. 

Оскарження дій і рішень слідчого, прокурора. Строки і порядок розгляду 

скарг на дії органів розслідування. 

Нагляд прокурора за дотриманням законів у стадії досудового 

розслідування.  

 

ТЕМА № 7. 

Захист в кримінальному процесі 
 

Функція захисту у кримінальному процесі. Особи що  здійснюють 

функцію захисту. Обов’язкова участь захисника.  Допуск захисника до участі у 

справі   

Права і обов’язки захисника.  Гарантії діяльності захисника у 

кримінальному процесі.  Діяльність захисника щодо захисту прав і свобод 

учасників процесу.  

 

 

ТЕМА № 8. 
Поняття, система і загальні правила провадження слідчих (розшукових) 

дій  

Поняття і система слідчих дій. Загальні правила провадження слідчих дій. 

Огляд. Освідування. Допит свідка. Допит потерпілого. Допит 

підозрюваного, Допит обвинуваченого Допит експерта. Пред’явлення для 

впізнання. Обшук. Виїмка. Слідчий експеримент. Експертиза. 

Негласні слідчі (розшукові) дії: 
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А) слідчі дій, які пов'язані з втручанням в приватне  спілкування:  

1) аудіо,- відео контроль особи;  

2) арешт, огляд та виїмка кореспонденції ;  

3) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;  

4) зняття інформації з електронних інформаційних систем. 

Б) інші негласні слідчі (розшукові)  дії:  

1) обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння 

особи; 

2) установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу; 

3) спостереження за особою, місцем або річчю; 

4) аудіо -, відеоконтроль місця ; 

5) контроль за вчиненням злочину; 

6) виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації; 

7) негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного 

дослідження.  

Кримінально-процесуальна характеристика слідчих дій: 1) визначення 

(дефініція) слідчої дії; 2) види слідчої дії; 3) провадиться слідча дія за 

постановою слідчого чи без неї; 4) провадиться слідча дія із санкції прокурора 

чи за рішенням суду; 5) провадиться слідча дія з участю понятих чи без їх 

участі; 6) мета слідчої дії; 7) підстави до провадження слідчої дії; 8) місце 

провадження слідчої дії; 9) спеціальні правила провадження слідчої дії; 10) 

процесуальний порядок провадження слідчої дії; 11) учасники слідчої дії; 12) 

способи фіксації факту, змісту і результатів слідчої дії. 

 

ТЕМА № 9. 

Повідомлення про підозру   та застосування запобіжних заходів 
Поняття і значення акту повідомлення про підозру.  

Підстави та умови повідомлення про підозру.  

Процесуальний порядок (процедура) повідомлення про підозру. Акт 

повідомлення про підозру. Роз’яснення підозрюваному його прав. Вручення 

повідомлення про підозру та  роз’яснення його суті. 

Допит підозрюваного. 

Поняття та значення запобіжних заходів. Відмінність запобіжних заходів 

від інших заходів процесуального примусу.  

Види запобіжних заходів.  

Затримання особи як тимчасовий запобіжний захід. Взяття під варту 

(арешт). Домашній арешт. Застава.  

Кримінально-процесуальна характеристика запобіжних заходів: 

1) визначення запобіжного заходу; 2) спосіб запобігання; 3) мета застосування; 

4) підстави застосування; 5) умови застосування; 6) процесуальний порядок 

застосування; 7) строк дії; 8) юридична відповідальність за порушення. 
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ТЕМА № 10. 

Зупинення та закінчення досудового слідства 

 
Поняття і значення зупинення досудового розслідування. Підстави, умови 

і процесуальний порядок зупинення досудового слідства. Оголошення розшуку 

обвинуваченого. 

Підстави і процесуальний порядок відновлення досудового слідства у 

зупиненій справі. 

Поняття і види закінчення досудового слідства. 

Закінчення досудового слідства за наявності достатніх доказів для 

складання обвинувального висновку. Обвинувальний акт. Значення, структура і 

зміст обвинувального акту. Направлення прокурором справи до суду. 

Закриття кримінальної справи. Підстави і процесуальний порядок 

прийняття слідчим цього процесуального рішення. Форма і зміст постанови про 

закриття кримінальної справи. Порядок і строки оскарження постанови про 

закриття кримінальної справи. Умови і порядок відновлення слідства у закритій 

кримінальній справі. 

Направлення кримінальної справи до суду для вирішення питання про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною 

обстановки; дійовим каяттям; примиренням обвинуваченого, підсудного з 

потерпілим; застосуванням примусових заходів виховного характеру; 

передачею особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації; 

закінченням строків давності. Підстави і процесуальний порядок прийняття 

слідчим цього процесуального рішення. 

 

ТЕМА № 11. 

Судовий розгляд і постановлення вироку 
 

Поняття, завдання і значення стадії судового розгляду. Судовий розгляд у 

системі стадій кримінального процесу. 

Безпосередність, усність судового розгляду і незмінність складу суду при 

розгляді справи. Випадки оголошення показань підсудного, свідків, 

потерпілого і відтворення звукозапису їх показань, даних при провадженні 

досудового розслідування. 

Порядок судового засідання. Заходи, які застосовуються до порушників 

порядку судового засідання.  

Протокол судового засідання, його зміст і значення. Порядок принесення 

зауважень на протокол судового засідання і їх розгляд. 

Склад суду. Керівна роль головуючого у судовому засіданні. Народні 

засідателі, їх права і обов’язки. Секретар судового засідання, його обов’язки. 

Учасники судового розгляду. Рівність прав учасників судового розгляду. 

Участь прокурора у судовому засіданні. Захисник, його процесуальне 

становище у стадії судового розгляду. Участь потерпілого, цивільного 
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позивача, цивільного відповідача і їхніх представників. Участь експерта та 

спеціаліста у судовому засіданні. 

Межі судового розгляду. Вирішення питання про нове обвинувачення. 

Зміна обвинувачення у суді. Вирішення питання про притягнення до 

кримінальної відповідальності іншої особи. 

Підстави і порядок відкладення судового розгляду. Зупинення 

провадження у кримінальній справі під час судового розгляду. 

Підстави і порядок направлення справи на додаткове розслідування. 

Підстави і порядок закриття кримінальної справи у судовому засіданні. 

Вирішення питання про обрання запобіжного заходу під час судового розгляду. 

Частини (етапи) судового розгляду. Підготовча частина судового 

розгляду.  Судовий розгляд і судове слідство. Реалізація принципу змагальності 

в стадії судового слідства. Обвинувач і захисник у стадії судового слідства. 

Судові доручення.  

Судові дебати. Останнє слово підсудного.  

Поняття та види вироків. Постановлення і проголошення вироку. 

Структура, зміст і процесуальна форма вироку. Проголошення і звернення 

вироку до виконання. 
 

ТЕМА №12. 

Провадження в апеляційній та касаційній інстанціях  

 
Поняття, завдання і значення стадії апеляційного провадження. Загальні 

положення стадії апеляційного провадження. Судові рішення, на які може бути 

подана апеляція. Особи, які мають право подати апеляцію. Порядок і строки 

апеляційного оскарження. Наслідки подання апеляції. Доповнення, зміна і 

відкликання апеляції. 

Розгляд справи за апеляцією. Суди, які розглядають справи у 

апеляційному порядку. Обсяг перевірки справи апеляційним судом. 

Рішення, що їх може постановити суд апеляційної інстанції. Закриття 

апеляційного провадження. Скасування вироку чи постанови і закриття справи. 

Скасування повністю чи частково вироку суду першої інстанції і постановлення 

свого вироку. Скасування повністю чи частково постанови суду першої 

інстанції і постановлення своєї постанови. Залишення вироку чи постанови 

суду першої інстанції без зміни, а апеляції - без задоволення. Скасування 

вироку чи постанови і повернення справи прокуророві на додаткове 

розслідування або на новий судовий розгляд до суду першої інстанції. 

Поняття, завдання і значення стадії касаційного провадження. Загальні 

положення стадії касаційного провадження. Судові рішення, на які може бути 

подана касація. Особи, які мають право подати касацію. Порядок і строки 

касаційного оскарження. Наслідки подання касації. Доповнення, зміна і 

відкликання касації. 

Розгляд справи за касацією. Суд, який розглядає справи у касаційному 

порядку. Обсяг перевірки справи касаційним судом. 
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Рішення, що їх може постановити суд касаційної інстанції. Закриття 

касаційного провадження. Залишення вироку, постанови чи ухвали без зміни, а 

касаційних скарг чи подання - без задоволення. Скасування вироку, постанови 

чи ухвали і направлення справи на нове розслідування або новий судовий чи 

апеляційний розгляд. Скасування вироку, постанови чи ухвали і закриття 

справи. Зміна вироку, постанови чи ухвали.  

Набрання вироком, ухвалою суду і постановою судді законної сили. 

 

ТЕМА № 13. 

Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя  

 
Правова допомога та її види у кримінальних справах Україною - 

іноземним державам і іноземних держав - Україні. Поняття екстрадиції (видачі) 

особи. Видача в Україну із-за кордону осіб, які вчинили злочин. Передача осіб, 

засуджених судами України до позбавлення волі, для відбування покарання у 

державі, громадянами якої вони є. Передача громадян України, засуджених 

судами іноземних держав до позбавлення волі, для відбування покарання в 

Україні. 

Інші види правової допомоги. Транзитне перевезення осіб і речей. 

Доручення про кримінальне переслідування. Передача предметів. 

Повідомлення про обвинувальні вироки і відомості про судимість. Виклик 

обвинуваченого або підсудного із-за кордону та їх гарантії. Виклик до органів 

досудового слідства або до суду свідка, потерпілого, експерта, цивільного 

позивача, цивільного відповідача, їх представників та їх гарантії. Вручення 

документів і допит громадянина України, який перебуває за кордоном. 
 

ТЕМА № 14. 

Реабілітація в кримінальному судочинстві 

 
Поняття реабілітації у кримінальному процесі. Соціально-політичне 

значення правового інституту відшкодування шкоди реабілітованій особі.  

Правові підстави для виникнення у особи права на відшкодування шкоди, 

завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, 

прокуратури і суду. 

Види шкоди, яка підлягає відшкодуванню. Повернення заробітку та 

інших грошових доходів, майна, штрафів, сум, сплачених у зв’язку з наданням 

юридичної допомоги. Компенсація моральної шкоди. Поновлення порушених 

трудових, пенсійних, житлових та інших особистих прав. 

Порядок розгляду та вирішення питань про відшкодування шкоди 

реабілітованому громадянинові. 
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8. ТЕМИ І ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

ТЕМА № 1.   

Поняття, завдання і стадії кримінального процесу  
 

1. Поняття  і завдання кримінального процесу.  

2. Процесуальна форма і процесуальні гарантії. 

3. Стадії кримінального процесу. 

4. Кримінально-процесуальне право; його чинність у просторі, у часі та за 

колом осіб.  

5. Рішення Європейського суду з прав людини як джерело права. 

 

ТЕМА № 2. 

Принципи кримінального процесу 

 
1. Поняття і система принципів кримінального процесу. 

2. Принцип верховенства права і законності. 

3. Презумпція невинуватості. 

4. Змагальність сторін, публічність та  диспозитивність. 

5. Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на 

захист. 

 

ТЕМА № 3. 

Учасники кримінального процесу 
 

1. Учасники кримінального процесу: поняття і класифікація. 

2. Державні органи і посадові особи, які здійснюють кримінальне 

судочинство. 

3. Особи, які мають свої законні інтереси в кримінальному процесі. 

4. Процесуальний статус потерпілого, підозрюваного і обвинуваченого 

5. Особи, які сприяють правосуддю. 

ТЕМА № 4.   

Забезпечення захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі. 

1. Верховенство права в кримінальному судочинстві. 

2.  Недоторканність особистого життя людини.  

3. Захист честі і гідності особи у кримінальному процесу.  

4. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди у кримінальному 

процесі.  

5.  Забезпечення безпеки учасників кримінального процесу.  
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ТЕМА № 5. 

 

Докази і доказування в кримінальному  процесі 

 
1. Поняття і зміст істини у кримінальному процесі. Предмет доказування 

та його структура.  

2. Поняття доказів. Належність, достовірність, допустимість і достатність 

доказів.  

3. Показання свідка. Показання потерпілого. Показання підозрюваного. 

Показання обвинуваченого.  

4. Речові докази.  Документи. 

5. Висновок експерта.  

6. Поняття і зміст процесу доказування.  

 

ТЕМА № 6. 

Досудове розслідування: загальні положення 

 
1. Досудове слідство як основна форма досудового розслідування.  

2. Загальні положення досудового слідства. 

3. Статус слідчого. 

4. Процесуальні форми взаємодії слідчого і органу дізнання.  

 

ТЕМА № 7. 

Захист в кримінальному процесі 
 

1. Функція захисту у кримінальному процесі.  

2. Особи що  здійснюють функцію захисту.  

3. Обов’язкова участь захисника.  Допуск захисника до участі у справі   

4.  Права і обов’язки захисника.   

5. Гарантії діяльності захисника у кримінальному процесі.   

6. Діяльність захисника щодо захисту прав і свобод учасників 

процесу.  

 

ТЕМА № 8. 
Поняття, система і загальні правила провадження слідчих дій  

 

1. Поняття і система слідчих дій. Загальні правила провадження слідчих 

дій. 

2. Огляд. Освідування.  

3. Допит свідка. Допит потерпілого. Допит підозрюваного, Допит 

обвинуваченого Допит експерта. Очна ставка.  Пред’явлення для впізнання.  

4. Обшук. Слідчий експеримент.  Експертиза. 
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5. Негласні слідчі (розшукові) дії (аудіо,- відео контроль особи; арешт, 

огляд та виїмка кореспонденції ; зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж ;  зняття інформації з електронних інформаційних 

систем та  інші).  

 

ТЕМА № 9. 

Повідомлення про підозру та застосування запобіжних заходів 
1. Поняття і значення акту повідомлення про підозру.  

2. Процесуальний порядок  повідомлення про підозру. 

3. Поняття та види запобіжних заходів.  

4. Затримання особи як тимчасовий запобіжний захід.  

5. Взяття під варту (арешт). 

6. Домашній арешт. Застава. . 

 

ТЕМА № 10. 

Зупинення та закінчення досудового слідства 

 
1.  Підстави, умови і процесуальний порядок зупинення досудового 

слідства.  

2. Поняття і види закінчення досудового слідства. 

3. Обвинувальний акт. Значення, структура і зміст обвинувального акту.  

4. Закриття кримінальної справи.  

5. Направлення кримінальної справи до суду для вирішення питання про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

 

ТЕМА № 11. 

Судовий розгляд і постановлення вироку 
 

1. Поняття, завдання і значення стадії судового розгляду.  

2. Порядок судового розгляду справи.  

3. Судове слідство.  

4. Судові дебати. Останнє слово підсудного.  

5. Постановлення і проголошення вироку.  

 

ТЕМА №12. 

Провадження в апеляційній та касаційній інстанціях  

 
1. Поняття, завдання і значення стадії апеляційного провадження. 

2. Порядок і строки апеляційного оскарження.  

3. Порядок і строки касаційного оскарження.  

 

ТЕМА № 13. 

Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя  
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1. Правова допомога та її види у кримінальних справах.  

2. Поняття та порядок екстрадиції (видачі) особи.  

3. Доручення про кримінальне переслідування.  

 

ТЕМА № 14. 

Реабілітація в кримінальному судочинстві 

 
1. Поняття реабілітації у кримінальному процесі.  

2. Правові підстави для виникнення у особи права на відшкодування 

шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового 

слідства, прокуратури і суду.  

3. Види шкоди, яка підлягає відшкодуванню.  

4.  Компенсація моральної шкоди.  

5. Порядок розгляду та вирішення питань про відшкодування шкоди 

реабілітованому громадянинові. 

 
 

9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

Мета виконання індивідуального завдання полягає у глибокому 

самостійному вивченні процесуальних правовідносин. 

Вміння самостійно працювати допоможе глибше засвоїти навчальний 

матеріал, навчить користуватися навчальною і науковою літературою, 

законодавчими та іншими нормативними актами, надасть можливість набути 

навичок вживати юридичну термінологію та освоїти правову культуру, 

використовувати одержані знання при вивченні різних галузей права і в 

майбутній практичній діяльності. 

Для успішного виконання роботи студенту необхідно вивчити 

законодавчий та інший нормативний матеріал, який стосується даної теми. 

Також, під час виконання роботи необхідно використовувати джерела, 

наведені в навчальній програмі рекомендовані на лекціях, а також підручники 

та іншу наукову і науково-практичну літературу. 

Робота повинна мати: 

а) відповідні відомості про студента, що її виконав, титульний лист; 

б) план із наданням номера варіанту та змісту завдання; 

в) номери сторінок; 
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г) список використаних джерел; 

д) дату виконання та особистий підпис. 

Обсяг роботи має складати 10-15 сторінок печатного тексту формату А-4. 

 

 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Тема №1. Верховенство права в сфері кримінального судочинства 

1. Поняття і значення верховенства права та його місце в системі принципів 

кримінального процесу. 

2. Гарантій верховенства права в сфері правосуддя. 

Тема №2. Захист прав і свобод учасників кримінального процесу з 

використанням юрисдикції Європейського Суду з прав людини 

1. Порядок звернення  та розгляду справ у Європейському Суді з прав людини та  

2. Прецедентна практика Європейського Суду з прав людини. 

Тема №3. Принцип  недоторканності особистого життя в кримінальному процесі 

1. Поняття та гарантії недоторканності особистого життя при здійсненні 

правосуддя. 

2. Особливості забезпечення недоторканності особистого життя людини  при 

провадженні обшуку, виїмки, зняття інформації з телекомунікаційних мереж та провадження 

інших негласних слідчих (розшукових) дій. 

Тема №4. Презумпція невинуватості обвинуваченого 

1. Зміст та юридичне визначення презумпції невинуватості. 

2. Реалізація принципу презумпції невинуватості на різних стадіях кримінального 

процесу. 

Тема №5. Повага та захист честі і гідності людини у сфері правосуддя 

1. Поняття система гарантій захисту честі і гідності особи в кримінальному процесі. 

2. Поняття та заходи щодо компенсації моральної шкоди при провадженні 

судочинства. 

Тема №6. Підозрюваний в кримінальному процесі 

1. Поняття підозрюваного та проблеми законодавчого визначення його 

процесуальних прав і обов’язків. 

2. Діяльність слідчого щодо забезпечення прав і свобод підозрюваного. 

Тема №7. Потерпілий в кримінальному процесі 

1. Поняття потерпілого та проблеми законодавчого визначення його статусу. 

2. Діяльність слідчого щодо захисту майнових прав потерпілого. 

Тема №8. Слідчій в кримінальному процесі 

1. Процесуальний статус слідчого. 

2. Забезпечення процесуальної самостійності і незалежності слідчого. 

Тема №9. Захисник в кримінальному процесі 

1. Функція захисту, її зміст та особливості. 

2. Процесуальний статус захисника та гарантії його діяльності. 

Тема №10. Прокурор  у кримінальному процесі 

1. Процесуальні функції прокурора. 

2. Повноваження прокурора на стадії досудового розслідування. 

Тема №11 Забезпечення безпеки учасників кримінального процесу 

1. Поняття, умови і засоби забезпечення безпеки учасників кримінального процесу. 

2. Забезпечення безпеки свідка, потерпілого та інших учасників процесу. 

Тема №12. Процесуальна форма та процесуальні гарантії правосудді 

1. Процесуальна форма та її значення. 
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2. Процесуальні гарантії правосуддя в кримінальному процесі.  

Тема №13. Допустимість доказів 

1. Поняття і зміст доказів. 

2. Умови допустимості доказів для використання в кримінальному процесі. 

Тема №14. Реалізація результатів оперативно-розшукової діяльності в 

кримінальному процесі 

1. Поняття оперативно-розшукової інформації та значення  її результатів. 

2. Реалізація  оперативно-розшукової інформації при провадження дізнання і 

досудового слідства. 

Тема №15. Процесуальні документи слідчого на досудовому слідстві 

1. Поняття, види, форма і зміст процесуальних документів слідчого. 

2. Логіка, мова і стиль процесуальних актів слідчого. 

Тема №16. Допит свідка 

1. Поняття свідка та особливості його допиту.. 

2. Процесуальні правила та тактика допиту свідка.  

Тема №17. Затримання особи в кримінальному процесі 

1. Підстави і умови затримання особи запідозреної у вчиненні злочину. 

2. Забезпечення прав підозрюваного при затриманні. 

Тема №18. Допит підозрюваного 

1. Процесуальний порядок допиту та гарантії отримання достовірних даних. 

2. Допустимість тактико-психологічних прийомів впливу при допиті. 

Тема №19. Допит обвинуваченого 

1. Процесуальний порядок допиту та гарантії отримання достовірних даних. 

2. Допустимість тактико-психологічних прийомів впливу при допиті. 

Тема №20. Процесуальна форма аудіо,- відео контролю особи  
1. Поняття і підстави аудіо,- відео контроль особи. 

2. Процесуальний порядок аудіо,- відео контроль особи.  

Тема №21. Пред’явлення для впізнання 

1. Поняття та види пред’явлення для впізнання. 

2. Пред’явлення для впізнання людини.  

3. Забезпечення безпеки учасників процесу при пред’явленні для впізнання.  

Тема №22. Огляд місця події на досудовому слідстві 

1. Поняття та загальні правила огляду. 

2. Провадження огляду місця події. 

Тема №23. Освідування 

1. Поняття та форми освідування. 

2. Слідче та судово-медичне освідування. 

Тема №24. Обшук в житлі та іншому приватному володінні особи 

1. Поняття, фактичні та юридичні підстави обшуку. 

2. Процесуальний порядок провадження та документування слідчої дії. 

Тема №25. аудіо,- відео контроль місця 

1. Поняття, фактичні та юридичні підстави аудіо,- відео контролю місця. 

2. Процесуальний порядок провадження та документування аудіо,- відео контролю 

місця 

Тема №26. Слідчий експеримент 

1. Поняття та зміст слідчого експерименту. 

2. Процесуальний порядок слідчого експерименту. 

Тема №27.  Судово-медична експертиза на досудовому слідстві 

1. Призначення судово-медичної експертизи. 

2. Провадження експертизи та оцінка її результатів.. 
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Тема №28.  Судово-психіатрична експертиза на досудовому слідстві 

1. Призначення судово-психіатричної експертизи. 

2. Провадження експертизи та оцінка її результатів.. 

Тема №29.  Криміналістична експертиза на досудовому слідстві 

1. Призначення криміналістичної експертизи. 

2. Провадження експертизи та її значення в розкритті і розслідуванні злочинів. 

Тема №30. Виїмка поштово-телеграфної кореспонденції. 

1. Поняття, фактичні та юридичні підстави виїмки поштово-телеграфної 

кореспонденції. 

2. Процесуальний порядок провадження та документування слідчої дії. 

Тема №31. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж в кримінальному 

процесі 

1. Поняття, зміст та підстави зняття інформації з телекомунікаційних мереж.  

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

результатів. 

Тема №32. Взяття під варту в кримінальному процесі 

1. Поняття та фактичні підстави взяття обвинуваченого під варту.  

2. Прийняття та виконання рішення про взяття обвинуваченого під варту. 

Тема №33. Застава як запобіжний захід 

1. Поняття та фактичні підстави обрання застави в якості запобіжного заходу  

2. Прийняття та виконання рішення про обрання застави в якості запобіжного 

заходу  

Тема №34. Домашній арешт   як запобіжний  захід 

3. Поняття та фактичні підстави обрання домашнього арешту в якості запобіжного 

заходу  

4. Прийняття та виконання рішення про обрання домашнього арешту в якості 

запобіжного заходу  

Тема №35. Закінчення розслідування направленням справи до суду для 

звільнення особи від кримінальної відповідальності 

1. Поняття та підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності  

2. Закінчення розслідування та закриття справи за нереабілітуючими підставами. 

Тема №36. Екстрадиція обвинуваченого 

1. Поняття, форми та правові засади екстрадиції.  

2. Підстави, умови  т порядок екстрадиції обвинуваченого 

 

Тема №37. Реабілітація в кримінальному процесі України 

1. Поняття та засоби реабілітації 

2. Відшкодування матеріальної і моральної шкоди, заподіяної незаконними діями 

органів дізнання, попереднього слідства, прокурором і судом 

 

 

 

10. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ  

 
Підсумковий контроль здійснюється у вигляді комплексного оцінювання якості 

засвоєння навчального матеріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів усіх 

модульних контролів.  

Оцінювання визначає ступінь оволодіння студентом компетенціями, що передбачені 

програмою. 
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Підсумковий контроль реалізується шляхом визначення середньозваженого балу за 

результатами всіх модульних контролів. 

Підсумкова оцінка проставляється після завершення викладання дисципліни та 

визначається за результатами модульних контролів. 

Нормативна форма підсумкового контролю – екзамен. При незадовільній оцінці з 

будь-якого залікового модуля студент має складати екзамен з дисципліни. 

Студенти, які бажають підвищити підсумкову оцінку за результатами модульного 

контролю, мають право складати екзамен. 

 

10.1. ПРИКЛАДИ ПИТАНЬ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ 
1. Які права має свідок? 

1) знати у зв'язку з чим і у якій справі він допитується; 

2) власноручно викладати свої показання в протоколі допиту; 

3) ознайомитись з матеріалами справи з моменту закінчення досудового слідства; 

4) приймати участь в судових дебатах. 

2.  Слідчий суддя  це: 

а) слідчий  в суді який здійснює розслідування прав; 

б)  суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, 

передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів 

осіб у кримінальному провадженні, 

в) омбудсмен, що може здійснювати розслідуванн справ. 

3. Хто не може бути допитаний в якості свідка у кримінальній справі 

a) німі; 

b) сліпі; 

c) косоокі,  

d) журналісти - про відомості, які містять конфіденційну інформацію 

професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела інформації.  

4. Електронні засоби контролю можуть застосовуватися: 

a) слідчим на підставі ухвали слідчого судді, суду про обрання стосовно 

підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу, не пов’язаного з позбавленням волі, 

якою на останнього покладено відповідний обов’язок; 

b) тільки слідчим  чи працівниками органу внутрішніх справ на підставі ухвали 

слідчого судді, суду, якою щодо підозрюваного, обвинуваченого обрано запобіжний захід у 

вигляді домашнього арешту; 

c) слідчим на підставі рішення прокурора про обрання стосовно підозрюваного, 

обвинуваченого запобіжного заходу – домашнього арешту чи іншого запобіжного заходу, не 

пов’язаного з позбавленням волі,; 

d) тільки працівниками органу внутрішніх справ на підставі рішення  прокурора  

чи суду, якою щодо підозрюваного, обвинуваченого обрано запобіжний захід у вигляді 

домашнього арешту. 
 
 

11. ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі інтегрованої 

дисципліни в повному обсязі. 

Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти 

Національного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-

методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний 

гірничий університет, 2005. – 138 с.». 
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Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у 

вигляді типових питань. 

Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів 

інформаційно-методичного забезпечення дисципліни. 

 

12. ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ 

Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій лекційних модулів 

мають бути подані у вигляді тестових завдань. 

Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через 

коефіцієнт засвоєння: 

КЗ = N/P, 

де N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 

P – загальна кількість визначених істотних операцій. 

Критерії визначення оцінок: 

 

«відмінно» -   KЗ > 0,9; 

«добре» -   KЗ = 0,8...0,9; 

«задовільно» -  KЗ = 0,7...0,8; 

«незадовільно» -  KЗ < 0,7. 

 

При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно 

враховувати здатність студента: 

- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 

- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 

ситуаціях; 

- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 

- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані 

результати від прийнятих рішень; 

- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог 

чинних стандартів. 
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України. – Х. : ХНУВС, 2012. -  С. 588-591.   

Шевчук С.  Роль Верховного  суду в умовах конституційної демократії  /  С. Шевчук   

//  Право України. -  2012. - № 11-22 . – С. 89-100. 

Шумило  М. Оперативно-розшукові заходи у структурі досудового розслідування в 

проекті КПК України  (проблеми унормування і правозастосування) / М. Шумило // Право 

України. –– 2012. – № 3-4. – С. 452-462. 

Шумило М. Є. Реалізація конституційного принципу таємниці листування, 

телефонних розмов, телеграфної ті іншої кореспонденції у досудових стадіях кримінального 

процесу України: монографія / М. Є. Шумило,  В. С. Рудей. – Харків: СПДФО Бровін О. В., 

2012. – 208. 

 

 

Періодичні видання: 
Адвокат 
Бюлетень Міністерства юстиції  України  
Вісник Академії прокуратури України 
Вісник Верховного Суду України 
Вісник Конституційного Суду України 
Вісник національної академії наук України  
Вісник прокуратури 
Віче  
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Влада. Людина. Закон 
Государство и право 
Держава і право 
Закон и право 
Офіційний вісник України 
Підприємництво, господарство і право 
Право и политика  
Право і суспільство 
Право України 
Юридичний радник.   
Юридична Україна 
Юридичний журнал. 

Інтернет – джерела: 

 

Офіційний cайт Верховної Ради України  www.zakon.rada.gov.ua 

Законопроекти України (сайт ВРУ) www.zakon.gov.ua 

Сайт нормативно-правових документів 

Кабінету Міністрів України 
www.kmu.gov.ua 

Офіційний cайт Верховного Суду України www.scourt.gov.ua 

Офіційний сайт представництва Президента 

України 
www.prezident.gov.ua 

Офіційний сайт Міністерства Юстиції України  www.gdo.kiev.ua 

Офіційний cайт Національного банку України www.bank.gov.ua 

Офіційний сайт Вищої ради юстиції України www.vru.gov.ua 

Урядовий кур'єр  www.ukcc.com.ua 

Юридична практика www.practix.com 

Дніпропетропетровський державний 

університет внутрішніх справ 
www.academyvd.dp.ua 

Академія правових наук України www.aprnu.kharkiv.org 

Вiсник державної служби України www.guds.gov.ua 

Обговорення правових питань "LIGA 

ONLINE" 
www.liga.kiev.ua 

Юридичний сайт "ЮРИСТ" www.urist.com.ua 

Національна  бібліотека України 

ім. В.І. Вернадського 
www.nbuv.gov.ua 

Національна Парламентська бібліотека 

України 
www.nplu.kiev.ua  

Бібліотека ім. Лесі Українки www.lucl.lucl.kiev.ua 

Бібліотека Верховної Ради України www.rada.kiev.ua/library 

Юридичний журнал 
http://www.justinian.com.ua/a

uthor.php?id=536 

 

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЯКІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ТА  

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 

забезпечення несе завідувач кафедри. 

http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.zakon.gov.ua/
http://www.zakon.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.prezident.gov.ua/
http://www.gdo.kiev.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.vru.gov.ua/
http://www.vru.gov.ua/
http://www.ukcc.com.ua/
http://www.ukcc.com.ua/
http://www.practix.com/
http://www.practix.com/
http://www.academyvd.dp.ua/
http://www.aprnu.kharkiv.org/
http://www.guds.gov.ua/
http://www.guds.gov.ua/
http://www.liga.kiev.ua/bbs/
http://www.liga.kiev.ua/
http://urist.com.ua/
http://www.urist.com.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nplu.kiev.ua/
http://www.lucl.lucl.kiev.ua/
http://www.rada.kiev.ua/library
http://www.justinian.com.ua/author.php?id=536
http://www.justinian.com.ua/author.php?id=536
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1. ВСТУП 

 

Самостійна робота – одна з форм самостійного опрацювання матеріалу 

курсу студентом. Вона сприяє поглибленню знань навчальної дисципліни і 

формуванню навичок для практичного застосування. 

Метою самостійної роботи є вироблення у студентів вміння самостійно 

вивчати матеріал з навчальної дисципліни «Кримінальний процес», аналізувати 

законодавчі акти та спеціальну літературу, формулювати і обґрунтовувати свої 

висновки щодо проблемних питань, а також застосовувати набуті теоретичні 

знання під час вирішення практичних завдань. При цьому слід пам’ятати, що 

найбільш точну і об’єктивну інформацію можна отримати при вивченні 

первинної інформації, а саме нормативно-правових актів. 

Для підготовки до самостійної роботи студентові пропонується тема, 

перелік питань, тестові завдання та контрольні питання для самостійного 

оцінювання знань, а також рекомендована література. Окрім рекомендованої 

літератури можна використовувати інші доступні джерела.  

 

2. ТЕМИ І ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
Тема 1. Сутність кримінального процесу. Кримінально-процесуальне право і 

кримінально-процесуальне законодавство 

 

Пропоновані теми рефератів та доповідей 

 

1. Верховенство права в сфері правосуддя. 

2. Цивільний позов у кримінальній справі. Засоби забезпечення цивільного 

позову. 

3. Гарантії захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі. 

4. Прецедентна практика Європейського Суду з прав людини в системі 

кримінально-процесуального права. 

 

Тема 2. Принципи кримінального процесу 

 

Пропоновані теми рефератів та доповідей 

 

1. Поняття та гарантії недоторканності приватного життя людини при здійсненні 

кримінального судочинства. 

2. Зміст та юридичне визначення презумпції невинуватості обвинуваченого. 

3. Поняття  та становлення принципу диспозитивності в кримінальному судочинстві. 

 

Тема 3. Учасники кримінального процесу 

 

Пропоновані теми рефератів та доповідей 

 

1. Поняття підозрюваного та проблеми законодавчого визначення його 

процесуальних прав і обов’язків. 

2. Поняття потерпілого та проблеми законодавчого визначення його статусу. 

3. Процесуальний статус захисника та гарантії його діяльності. 

4. Забезпечення безпеки учасників кримінального процесу. 
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Тема 4. Докази і доказування 

 

Пропоновані теми рефератів та доповідей 

 

1. Речові докази. 

2. Документи. 

3. Допустимість доказів. 

 

Тема 5. Запобіжні заходи 
 

Пропоновані теми рефератів та доповідей 

 

1. Застава як запобіжний захід. 

2. Затримання підозрюваного. 

3. Домашній арешт. 

 

 

 

Тема 6. Досудове розслідування: загальні положення 

 

Пропоновані теми рефератів та доповідей 

 

1. Процесуальний статус слідчого. 

2. Недопустимість розголошення даних досудового розслідування. 

3. Логіка, мова і стиль процесуальних актів слідчого. 

 

 

 

Тема 7. Слідчі дії 

 

Пропоновані теми рефератів та доповідей 

 

1. Допустимість тактико-психологічних прийомів впливу при допиті. 

2. Порядок зняття інформації з телекомунікаційних мереж. 

3. Зняття інформації з електронних інформаційних систем 

4. Аудіо,- відео контроль особи та місця. 

5. Контроль за вчиненням злочину в кримінальному провадженні. 

 

Тема 8. Повідомлення про підозру 

 

Пропоновані теми рефератів та доповідей 

 

1. Підстави та порядок повідомлення особі про підозру.  

 

Тема 9. Зупинення і закінчення досудового слідства 

 

Пропоновані теми рефератів та доповідей 

 

1. Закінчення розслідування направленням справи до суду для звільнення особи від 

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

кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням сторін. 

 

 

Тема 10. Судовий розгляд 

 

Пропоновані теми рефератів та доповідей 

 

1. Судовий компроміс і спрощений порядок судового розгляду справи.  

2. Зміна обвинувачення у суді. 

3. Поняття, структура та композиція судової промови захисника. 

 

 

 

Тема 11. Апеляційне провадження. Касаційне провадження. Виконання вироку 

 

Пропоновані теми рефератів та доповідей 

 

1. Вимоги до апеляційної скарги та процесуальний порядок її подання. 

2. Захист прав людини при касаційному провадженні. 

 

 

Тема 12. Перегляд судових рішень у порядку виключного провадження 

 

Пропоновані теми рефератів та доповідей 

 

1. Дії прокурора із відновлення справи у зв’язку з нововиявленими обставинами. 

 

 

Тема 13. Реабілітація і відшкодування (компенсація) шкоди, заподіяної 

громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, 

суду 

 

Пропоновані теми рефератів та доповідей 

 

1. Поняття та засоби реабілітації незаконно обвинуваченої особи. 

2. Відшкодування матеріальної і моральної шкоди, заподіяної незаконними діями 

органів дізнання, попереднього слідства, прокурором і судом. 

 

Тема 14. Міжнародна правова допомога у кримінальних справах. Кримінальний 

процес зарубіжних країн 

 

Пропоновані теми рефератів та доповідей 

 

1. Екстрадиція обвинуваченого. 

2. Розшук обвинуваченого з застосуванням можливостей Інтерполу та Європолу.  
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3. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС» 
 

1. Поняття та завдання кримінального процесу. 

2. Стадії кримінального процесу. 

3. Кримінально-процесуальний закон: чинність кримінально-процесуального закону в 

просторі, у часі і щодо осіб. 

4. Процесуальна форма і процесуальні гарантії. 

5. Поняття, значення і система принципів кримінального процесу. 

6. Характеристика конституційних принципів кримінального процесу. 

7. Презумпція невинуватості. 

8. Принцип змагальності сторін. 

9. Гарантій захисту прав і свобод людини. 

10. Забезпечення  права на захист. 

11. Забезпечення реабілітації осіб незаконно притягнутих до відповідальності. 

12. Поняття і класифікація суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності. 

13. Державні органи і посадові особи, які ведуть процес. 

14. Особи, які захищають свої інтереси в кримінальному процесі. 

15. Підозрюваний і обвинувачений в кримінальному процесі. 

16. Потерпілий: поняття та процесуальний статус. 

17. Процесуальний статус слідчого. 

18. Хто не може допитуватись в якості свідка. 

19. Права і обов’язки свідка. 

20. Підозрюваний в кримінальному процесі. 

21. Захисник на досудовому слідстві. 

22. Особи, які можуть бути захисником у кримінальному процесі. Хто не може 

здійснювати захист обвинуваченого. 

23. Гарантії діяльності захисника. 

24. Експерт і спеціаліст в кримінальному процесі. 

25. Функції прокурора в кримінальному процесі. 

26. Слідчий суддя та його повноваження. 

27. Оперативні підрозділи в кримінальному процесі. 

28. Забезпечення безпеки учасників кримінального процесу. 

29. Фіксація кримінально-процесуального провадження. 

30. Поняття і значення кримінально-процесуального доказування. 

31. Способи збирання доказів. 

32. Перевірка й оцінка доказів. 

33. Особливості процесу доказування в окремих стадіях кримінального судочинства. 

34. Предмет, межі і суб’єкти доказування в кримінальному процесі. 

35. Поняття і класифікація доказів. 

36. Допустимість доказів. 

37. Речові докази. 

38. Документи як докази 

39. Експертиза в кримінально-процесуальному доказуванні. 

40. Поняття, підстави і мета застосування запобіжних заходів. 

41. Порядок обрання, зміни і скасування запобіжного заходу. 

42. Тримання під вартою. 

43. Строки тримання під вартою. 

44. Застава. 

45. Домашній арешт. 

46. Застосування електронних засобів контролю. 

47. Тимчасовий доступ до речей,  
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48.  Арешт майна. 

49. Характеристика загальних положень досудового розслідування. 

50.  Строки досудового розслідування.  

51. Цивільний позов у кримінальному процесі 

52. Поняття та види слідчих дій. 

53. Допит свідка і потерпілого. 

54. Затримання і допит підозрюваного. 

55. Очна ставка. 

56. Огляд. Ексгумація трупа. 

57. Освідування. 

58. Пред’явлення для впізнання. 

59. Слідчий експеримент. 

60. Обшук і виїмка. 

61. Призначення експертизи. 

62. Негласні слідчі (розшукові) дії. 

63. Аудіо,- відео контроль особи.  

64. Арешт, огляд та виїмка кореспонденції. 

65. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.  

66. Зняття інформації з електронних інформаційних систем .. 

67. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. 

68. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. 

69. Спостереження за особою, місцем або річчю. 

70. Аудіо -, відеоконтроль місця. 

71. Контроль за вчиненням злочину. 

72. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої 

групи чи злочинної організації. 

73. Контроль за вчиненням злочину. 

74. Підстави та процесуальний порядок повідомлення про підозру. 

75. Підстави та процесуальний порядок зупинення досудового розслідування. 

76. Форми закінчення досудового розслідування. 

77. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням з потерпілим. 

78. Підстави та процесуальний порядок закриття кримінальної справи. 

79. Процесуальний порядок закінчення досудового розслідування складанням 

обвинувального акту. 

80. Суть і значення стадії судового розгляду. 

81. Межі судового розгляду. 

82. Судовий розгляд. 

83. Судові дебати й останнє слово підсудного. 

84. Процесуальний порядок винесення вироку. 

85. Структура і зміст вироку. 

86. Ухвали суду. 

87. Провадження в апеляційній інстанції. 

88. Провадження в касаційній інстанції. 

89. Провадження в Верховному Суді України. 

90. Підстави для зміни і скасування вироку. 

91. Суть і значення стадії виконання вироку, ухвали і постанови суду. 

92. Набрання вироком законної сили і порядок звернення його до виконання. 

93. Строки, порядок і наслідки перегляду кримінальних справ за нововиявленими 

обставинами. 

94. Особливості провадження на підставі угод. 

95. Провадження щодо неповнолітніх. 
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96. Відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів 

дізнання, досудового слідства, прокурором і судом. 

97. Екстрадиція.. 

98. Форми міжнародної правової допомоги у кримінальному процесі. 

99. Особливості досудового слідства та захисту в кримінальному процесі ФРГ та Англії. 

100. Провадження в суді присяжних. 
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