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Пояснювальна записка 
 

 Нормативна дисципліна “Кримінальний процес ” вивчається студентами третього та четвертого 
курсів Інституту права. 

 Кримінальний процес є особливою сферою державної діяльності,  пов'язаною з можливістю  
істотного обмеження прав особи, причому зазначені обмеження застосовуються  на законних 
підставах. 

 Конституція України і Кримінальний процесуальний кодекс, закріплюючи права людини, 
зокрема, на свободу і особисту недоторканність, недоторканність житла, таємницю листування, 
телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, передбачають, як виняток, в інтересах 
забезпечення нормального руху кримінальної справи, з’ясування істини, прийняття законного, 
обґрунтованого і справедливого рішення застосування ряду заходів процесуального примусу: 
затримання особи за підозрою у вчиненні злочину, застосування до підозрюваного і обвинуваченого 
запобіжних заходів та інших заходів забезпечення кримінального провадження, проведення обшуку, 
накладення арешту на майно, цінності, вклади,  поміщення особи до медичного закладу для 
проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи, а також зняття інформації з каналів 
зв’язку, спостереження за особою, проведення інших негласних слідчих (розшукових( слідчих дій 
тощо. За обвинувальним вироком суду особі може бути призначено позбавлення волі, конфіскацію 
майна чи інше основне або додаткове покарання. 

 Водночас Конституція України наголошує на тому, що людина, її життя і здоров'я, честь і 
гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і 
свободи людини та їх  гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава 
відповідає перед людиною за свою діяльність (ст.3). Ці вимоги мають знати і виконувати в своїй 
діяльності посадові особи, що здійснюють досудове розслідування і судовий розгляд: слідчі, 
прокурори, судді, а також адвокати – при здійсненні захисту прав і законних інтересів підозрюваного, 
обвинуваченого, підсудного і представництва законних інтересів потерпілого, цивільного позивача і 
цивільного відповідача у кримінальному провадженні. 

 Кримінальний процес України як навчальна дисципліна ґрунтується на базі науки 
кримінального процесу, кримінального процесуального права і практики його застосування суддями, 
прокурорами, слідчими. 

 Предметом вивчення дисципліни “Кримінальний процес України” є: походження, призначення 
та історичні форми кримінального процесу; чинність кримінального процесуального закону в часі, 
просторі та щодо осіб; джерела кримінального процесуального права; поняття, завдання і принципи 
(засади) кримінального провадження в Україні; правовий статус суб'єктів кримінального провадження; 
теорія доказів; заходи забезпечення кримінально провадження; зміст стадій кримінального 
провадження, а також особливі порядки кримінального провадження. 

 Метою викладання курсу “Кримінальний процес України” є розкриття його значення для 
охорони прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб у кримінальному процесі, для зміцнення 
законності і правопорядку, охорони інтересів суспільства і держави. В результаті вивчення курсу 
студенти повинні знати: 

- теорію кримінального процесу,  
- кримінальне процесуальне законодавство України та практику його застосування судами, 

прокурорами, органами досудового розслідування та адвокатами, 
- особливості кримінально-процесуальної діяльності, пов’язаної з міжнародним 

співробітництвом під час кримінального провадження;  
Студенти повинні вміти: 
- правильно тлумачити і застосовувати норми кримінального процесуального права, 
- самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання, визначати,  
- обґрунтовувати і обстоювати свою правову позицію,  
- захищати права, свободи і законні інтереси громадян, юридичних осіб, інтереси суспільства і 

держави. 
 
 

 



 
 

                              ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
 

Кримінальний процес 
 
№ Назва модуля і теми  
1. Загальна частина кримінального процесу  
1 Поняття, завдання і система кримінального процесу   
2 Кримінальне процесуальне законодавство України  
3 Засади кримінального провадження України 
4 Суб'єкти кримінального провадження 
5 Докази і доказування  в кримінальному провадженні 
6 Фіксування кримінального провадження.  
7 Процесуальні рішення, строки і витрати 
8 Заходи забезпечення кримінального провадження 
2.  Досудове розслідування 
9 Загальні положення досудового розслідування 
10 Слідчі (розшукові) дії  
11 Повідомлення особі про підозру. Допит підозрюваного 
12 Зупинення і закінчення досудового розслідування  
3. Судове провадження у першій інстанції 
13 Підсудність. Підготовче провадження 
14 Загальні положення судового розгляду 
15 Процедура судового розгляду  
16 Судові рішення 
4 Судове провадження в інших інстанціях 
17 Апеляційне провадження 
18 Касаційне провадження  
19 Провадження у Верховному Суді України 
20 Провадження за нововиявленими обставинами 
21 Особливі порядки кримінального провадження 
5 Виконання судових рішень 
22 Виконання судових рішень 
23 Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження: 

Міжнародна правова допомога  при проведенні процесуальних дій, 
 

24 Видача осіб, які вчиниди кримінальне правопорушення (екстрадиція), 
25 Перейняття кримінального провадження від іноземних держав 

визнання та виконання вироків судів іноземних держав і передача засуджених осіб 
Всього 
годин 

120 

 
Зміст дисципліни  

 
Тема №  1. Поняття, завдання і cиcтема кримінального процесу  
 
Загальне поняття та історичні форми кримінального процесу . Поняття кримінального процесу як 

діяльності компетентних органів і посадових осіб. Кримінально-процесуальні 
правовідносини.Кримінальний процес, кримінальне судочинство, правосуддя. Кримінальний процес і 
оперативно-розшукова діяльність.Завдання кримінального процесу. Його роль в державному механізмі 
боротьби зі злочинністю та в охороні прав особи.Система і стадії кримінального 
процесу.Кримінально-процесуальні функції: поняття, основні види, суб'єкти. Наука кримінального 
процесу.Кримінальний процес як навчальна дисципліна, її завдання. Співвідношення кримінального 
процесу з суміжними галузями знань. 



 
 

 
 

Література[ 1-5;17-21;44;52;] 
 

Тема № 2. Кримінальне процесуальне законодавство України  
 Поняття і система кримінального процесуального законодавства України. Поняття 

кримінального процесуального права. Кримінальний процесуальний кодекс України. Його структура 
та зміст. Інші закони, які містять норми кримінального процесуального права. Міжнародні договори 
України та їх співвідношення з кримінальним процесуальним законодавством України. Рішення 
Європейського суду з прав людини як джерело кримінального процесуального права України. 
Значення для кримінального процесу рішень Конституційного Суду України, Верховного Суду 
України, Пленуму Вищого спеціалізованого суду УкраЇни з розгляду цивільних і кримінальних справ, 
наказів та інструкцій Генерального прокурора України, керівництва СБУ та МВС України.  

 
Література [1-17;41;56] 

 
Тема№ 3. Засади кримінального провадження України  
Поняття, значення і система засад кримінального провадження.Характеристика значення та змісту 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. Забезпечення права на захист. Свобода 
від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї. Заборона двічі притягувати до 
кримінальної відповідальності за одне й те саме правопорушення. Здійснення правосуддя виключно судами.  

 
Література [1-15;41-57;11] 

 
Тема № 4. Суб'єкти кримінального провадження  
 
Поняття і класифікація суб'єктів кримінального провадження.Суд, його повноваження. Законний склад 

суду. Слідчий суддя, його повноваження.Сторона обвинувачення. Прокурор, його завдання і повноваження у 
кримінальному процесі, на різних його стадіях. Органи досудового розслідування. Слідчий органу досудового 
розслідування, його повноваження. Процесуальна самостійність слідчого. Керівник органу досудового 
розслідування, його повноваження. Оперативні підрозділи, їх завдання і повноваження у кримінальному 
провадженні. Обставини, що виключають можливість участі у справі судді, присяжного засідателя, прокурора, 
керівника органу досудового розслідування, слідчого, працівника оперативного підрозділу. Відводи і 
самовідводи. Сторона захисту. Поняття захисту в кримінальному провадженні. Підозрюваний, обвинувачений: 
поняття, процесуальні права та обов’язки.Законний представник підозрюваного, обвинуваченого. Коло осіб, які 
можуть брати участь у провадженні як законні представники, їх права та обов'язки.Захисник підозрюваного, 
обвинуваченого, його права та обов'язки. Коло осіб, які можуть бути захисниками. Обставини, які виключають 
участь особи у провадженні як захисника. Запрошення, призначення, заміна захисника. Момент допуску 
захисника до участі у провадженні. Випадки обов'язкової участі захисника в кримінальному провадженні. 
Відмова підозрюваного, обвинуваченого від захисника. Відмова захисника від захисту. Оплата праці захисника. 
Підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги. 

 
 

 
Література [1-17;41;56] 

 
Тема № 5. Докази і доказування  в кримінальному провадженні   
 
Поняття і значення кримінально-процесуального доказування. Теорія доказів. Доказове право. Теорія 

пізнання і теорія доказів. Мета доказування у кримінальному провадженні..Предмет і межі доказування у 
кримінальному провадженні. Особливості предмету доказування в окремих категоріях проваджень.Поняття 
доказів та їх процесуальних джерел. Належність і допустимість доказів. Визнання доказів недопустимими. 
Класифікація доказів та їх джерел.Процес доказування у кримінальному провадженні, його елементи. Обов'язок 
доказування. Способи збирання і перевірки доказів. Застосування науково-технічних засобів для збирання та 
перевірки доказів. Співвідношення доказів і оперативно-розшукових матеріалів. Процесуальні умови 



 
 

використання оперативно-розшукових матеріалів для одержання доказів у кримінальному провадженні.Поняття 
та значення оцінки доказів. Правила оцінки доказів. Оцінка доказів, одержаних  на території іноземної держави 
в результаті здійснення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.Характеристика 
джерел доказів. Показання свідків, їх предмет , значення та оцінка. Особи, які не можуть бути допитані як 
свідки у кримінальному провадженні. Показання потерпілого, їх предмет, значення та оцінка. 

 
Література [1-15;41-57;11] 

 
Тема № 6. Фіксування кримінального провадження.  

 
  . Протоколи і додатки до них. Їх форма та зміст. Порядок застосування технічних засобів фіксування 

кримінального провадження.Повне фіксування судового процесу – одна з основних конституційних засад 
судочинства. Журнал судового засідання.  

 
 

Література [1-15;41-57;11] 
 
Тема № 7 Процесуальні рішення, строки і витрати 
 
Види процесуальних рішень у кримінальному провадженні. Значення процесуальних рішень у 

кримінальному провадженні. Порядок прийняття процесуальних рішень.  
Процесуальні рішення. Їх види, форма та зміст. Вирок і ухвала суду. Ухвала слідчого судді. Постанова 

слідчого, прокурора. Обвинувальний акт. 
 
 

Література [1-15;41-57] 
 
Тема: 8. Заходи забезпечення кримінального провадження 
 
Підстави та порядок застосування як запобіжного заходу особистого зобов’язання, особистої поруки, 

застави, домашнього арешту, затримання особи. передання неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів 
піклувальників або адміністрації дитячої установи, передання особи, щодо якої передбачається застосування 
примусових заходів медичного характеру, передання на піклування опікунам, близьким родичам чи членам 
сім’ї з обов’язковим лікарським наглядом або ж поміщення до психіатричного закладу в умовах, що 
виключають її небезпечну поведінку.Поняття, призначення та види заходів забезпечення кримінального 
провадження.Підстави та порядок затримання особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, уповноваженою 
службовою особою без ухвали слідчого судді. Строк затримання. Протокол затримання, його форма та зміст. 
Вручення підозрюваному копії протоколу затримання. Права та обов'язки затриманого. Участь захисника. 
Звільнення затриманого. Підстави для затримання без ухвали слідчого судді особи, яка підозрюється у вчиненні 
кримінального правопорушення, громадянином, який не є уповноваженою службовою особою (особою, якій 
законом надано право здійснювати затримання) .Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів. 
Види запобіжних заходів. Порядок обрання, зміни і скасування запобіжних заходів.  

 
Література[ 1-5;17-21;44;52] 

 
 

 Тема № 9 Загальні положення досудового розслідування 
 
Поняття і завдання досудового розслідування. Співвідношення досудового розслідування і судового 

слідства. 
Початок досудового розслідування. Відомості, які вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 
Поняття і види підслідності кримінальних справ. Випадки визначення підслідності прокурором. 
Строки досудового розслідування.. Порядок їх продовження.Підстави та порядок об'єднання і виділення 

кримінальних справ.Процесуальне оформлення цих рішень. 
 

 
Література [17;41;56-61]   

 
Тема № 10 Слідчі (розшукові) дії  



 
 

 
 Слідчі(розшукові) дії. Поняття, види  та загальні вимоги до їх проведення. Порядок виклику і допиту 

свідка. Особливості виклику і допиту неповнолітнього свідка.. Порядок виклику і допиту потерпілого. 
Одночасний допит кількох раніше допитаних осіб (очна ставка), мета і процесуальний порядок проведення, 
правила оформлення протоколу.Проведення допиту в режимі відеоконференції.Огляд. Його мета, види і 
порядок проведення. Протокол огляду. Ексгумація трупа. Поняття, підстави та процесуальний порядок 
проведення.Освідування. його поняття, мета, види, підстави та порядок проведення.Пред'явлення для впізнання. 
його поняття, мета, види, порядок проведення і оформлення. Проведення пред»явлення для впізнання в режимі 
відео- конференції.Слідчий експеримент. його суть, підстави та порядок проведення. Протокол слідчого 
експерименту.Обшук. його поняття, види, підстави та порядок проведення. Протокол обшуку.Накладення 
арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку. Огляд і виїмка кореспонденції та дослідження 
інформації, знятої з каналів зв’язку.Накладення арешту на майно та його опис.Підстави та порядок залучення 
слідчим, прокурором, стороною захисту експерта для проведення експертизи. Розгляд слідчим суддею 
клопотання  сторони захисту про залучення експерта. Одержання зразків для експертизи. 

 
 

Література[ 1-5;17-21;44;52.] 
 

Тема № 11 Повідомлення особі про підозру. 
 Допит підозрюваного  
 
     Суть і значення повідомлення особі про підозру в кримінальному провадженні України.Підстави для 

висунення підозри у вчиненні кримінального правопорушення. Випадки обов’язкового повідомлення про 
підозру. Форма та зміст  письмового повідомлення про підозру.Особи , які повинні повідомляти про підозру і 
роз’яснювати  підозрюваному його процесуальні права та обов’язки.Строк  та порядок вручення  особі 
письмового повідомлення про підозру. Вручення підозрюваному пам’ятки  про його процесуальні права та 
обов’язки. Наслідки пропуску встановленого законом строку вручення повідомлення про підозру.  
 

 
Література [15;41-57;11] 

 
Тема № 12. Зупинення і закінчення досудового розслідування 
 
Зупинення досудового розслідування: поняття, підстави, умови та процесуальний порядок.Підстави та 

процесуальний порядок оголошення розшуку підозрюваного.Підстави та процесуальний порядок відновлення 
зупиненого досудового розслідування. Форми закінчення досудового розслідування. Підстави та процесуальний 
порядок закриття кримінального провадження. Постанова про закриття кримінального провадження, її форма, 
зміст і значення. Оскарження постанови про закриття кримінального провадження. Клопотання прокурора про 
звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності. Підстави та умови для його  внесення. Порядок 
розгляду питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

 
 

Література [1-15;41-57;11] 
 

 
Тема№ 13 Підсудність. Підготовче провадження 
 

Поняття, значення, види та характеристика підсудності кримінальних справ. 
Підстави та порядок передачі кримінального провадження з одного суду до іншого. 
Завдання і значення стадії підготовчого провадження.  
Строк призначення підготовчого судового засідання Порядок проведення підготовчого судового засідання.  
 
 

Література [15;41-57;11] 
 

Тема № 14 Загальні положення судового розгляду  
 

Завдання і значення стадії судового розгляду. Строки судового розгляду.Законний склад суду. Незмінність 
складу суду при розгляді справи. Запасний суддя. Головуючий у судовому засіданні, його 



 
 

повноваження.Безперервніть судового розгляду.Участь прокурора в судовому розгляді, його права та обов'язки. 
Наслідки неявки прокурора в судове засідання. Відмова прокурора від обвинувачення.Участь обвинуваченого в 
судовому розгляді. Його права та обов'язки. Наслідки неприбуття обвинуваченого в судове засідання. Участь 
захисника підсудного в судовому розгляді, його права та обов'язки. Наслідки неприбуття захисника в судове 
засідання. Відмова підсудного від захисника.Участь потерпілого у судовому розгляді. Його права та обов’язки. 
Наслідки неприбуття потерпілого в судове засідання.Участь цивільного позивача і цивільного відповідача та їх 
представників у судовому розгляді. Їх права та обов’язки. Наслідки неприбуття цивільного позивача і 
цивільного відповідача, їх представників  у судове засідання.Наслідки неприбуття в судове засідання свідка, 
спеціаліста, перекладача, експерта.Обов’язки присутніх у зал судового засідання. Заходи, які вживаються до 
осіб, котрі порушують порядок в судовому засіданні і виявляють неповагу до суду. 

 
 

Література[ 1-5;17-21;44;52;] 
 

Тема № 15 Процедура  судового розгляду 
 

Відкриття судового засідання і підготовчі процесуальні дії на початку судового засідання.Питання, 
які розглядаються і вирішуються в цій частині судового засідання.Судове слідство (з’ясування 
обставин та перевірки їх доказами), його значення в судовому розгляді. Початок судового слідства. 
Визначення судом обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження. Значення 
при цьому ставлення обвинуваченого до пред’явленого йому обвинувачення.Процесуальний порядок 
допиту обвинуваченого, потерпілого, свідка. 

 
 
 

Література [17;41;56-61] 
 
Тема № 16 Судові рішення 
 

Поняття, значення і види  судових рішень.  
Законність, обгрунтованість і мотивованість  судового рішення. 
Вирок як судове рішення, в якому суд вирішує обвинувачення. Види вироків. Підстави для винесення 
обвинувального вироку . Види обвинувальних вироків. Підстави для винесення виправдувального вироку.  

 
 

Література [1-15;41-57;11] 
 

Тема № 17 Апеляційне провадження  
 
Конституція України про форми оскарження судових рішень у кримінальному провадженні. Завдання і 

значення апеляційного провадження. Судові рішення, на які може бути подана апеляційна скарга.Особи, які 
мають право подати апеляційну скаргу. Вимоги до апеляційної скарги. Дії суду першої інстанції при одержанні 
апеляційної скарги.Порядок і строки апеляційного оскарження. Відновлення строку на апеляційне оскарження, 
підстави та порядок. Доповнення , зміна і відмова від апеляційної скарги.Суди, які розглядають апеляційні 
скарги.Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції. Залишення апеляційної скарги без руху, її 
повернення або відмова у відкритті провадження.Відкриття апеляційного провадження і вирішення суддею-
доповідачем питань, пов’язаних з підготовкою до апеляційного розгляду.  

 
Література [1-15;41-57;11] 

 
Тема№ 18 Касаційне провадження 
 

Суть і значення касаційного провадження.Суб'єкти, порядок та строки касаційного оскарження. 
Розгляд справ за касацією.Підстави для скасування або зміни судового рішення. 
Право касаційного оскарження.Підстави касаційного оскарження судових рішень, порядок і строки подання 
касаційної скарги.Методика складання касаційної скарги. 

 
1.  



 
 

Література [1-15;41-57;11] 
 

Тема № 19 Провадження у Верховнму Суді України 
  

Поняття, завдання і значення стадії перегляду судових рішень Верховним Судом України. 
Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України. 
Особи, які мають право на звернення з заявою про перегляд судових рішень Верховним Судом України.. 
Вимоги до заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України та наслідки їх невиконання. 
Строки подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України. Строки перегляду судових 
рішень Верховним Судом України. 
 
 

Література [1-15;41-57;] 
 
 Тема № 20 Провадження за нововиявленими обставинами   
Поняття, завдання і значення стадії перегляду судових рішень за ново- виявленими обставинами.  
Підстави для здійснення провадження за нововиявленими обставинами. Види та зміст нововиявлених  

обставин.Особи, які мають право подати заяву про перегляд судових  рішень за нововиявленими обставинами. 
Вимоги до заяви і порядок її подання. Відмова від заяви та її наслідки. 
 

Література [1-15;41-57;11] 
 
Тема № 21 Особливі порядки провадження в кримінальному процесі України.  

 
Поняття та види угод у кримінальному провадженні.Угода про примирення між потерпілим та 

підозрюваним чи обвинуваченим. Роз’яснення підозрюваному та потерпілому їхнього  права на примирення та 
механізму його реалізації. Ініціювання та укладання угоди. Зміст угоди про примирення. Наслідки укладення та 
затвердження угоди про примирення для підозрюваного чи обвинуваченого та потерпілого.Угода про визнання 
винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим. Ініціювання та укладення угоди. Заборона укладення 
угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий. Зміст угоди про визнання 
винуватості. Наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості для прокурора і підозрюваного чи 
обвинуваченого.Порядок судового провадження на підставі угод. Питання, які має з’ясувати суд перед затвердженням 
угоди про примирення і угоди про визнання винуватості. Вирок суду на підставі угод. Наслідки невиконання угоди. 
Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Кримінальні правопорушення, за якими 
здійснюється кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. Законний привід для початку такого 
провадження слідчим, прокурором.Особливості провадження під час досудового розслідування і в судовому розгляді. 
Провадження шодо кримінальних проступків як вид спрощеного кримінального провадження.Особливості досудового 
розслідування кримінальних проступків.Клопотання прокурора про розгляд обвинувального акта у спрощеному 
провадженні. Додатки до обвинувального акта.Судовий розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні. 
Особливості апеляційного оскарження вироку. Особливості предмету доказування у кримінальному провадженні щодо 
неповнолітніх. Досудове розслідування і судовий розгляд щодо  неповнолітніх. Особливості виклику і допиту 
неповнолітнього підозрюваглго і обвинуваченого. Особливості застосування до неповнолітнього підозрюваного чи 
обвинуваченого запобіжних заходів. Призначення комплексної психолого-психіатричної і психологічної експертиз 
неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого. Порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого 
примусових заходів виховного характеру.Особливості кримінального провадження щодо осіб, які на момент вчинення 
суспільно-небезпечного діяння не досягли віку, з якого можлива кримінальна відповідальність. Підстави та порядок 
застосування до таких осіб примусових захолів виховного характеру. Підстави для його здійснення.Особливості 
досудового розслідування у цьому провадженні. Обставини, які підлягають встановленню під час досудового 
розслідування. Призначення судово-психіатричної експертизи.  

 
Література [1-15;41-57;11] 

 
                      
Тема № 22 Виконання судових рішень  
Завдання і значення стадії виконання судових рішень.Набрання судовим рішенням законної сили. 

Обов'язковість судових рішень. Преюдиційність судового вироку.Порядок і строки звернення судового рішення 
до виконання.Набрання законної сили ухвалою (вироком) апеляційного суду, ухвалою касаційного суду. 
Порядок звернення їх до виконання. 

 
 

Література [1-15;41-57;11] 



 
 

 
Тема № 23 Міжнародне співробітництво  під час кримінального  провадження. Міжнародна правова 

допомога при проведенні процесуальних дій 
 
 Міжнародна правова допомога у кримінальних справах. Підстави та порядок зносин з компетентними 

органами іноземних держав. Загальні вимоги щодо надання міжнародної правової допомоги. Порядок передачі 
запиту(доручення) про міжнародну правову допомогу. Порядок виконання запиту(доручення) про правову 
допомогу на території України. Підстави для відмови в наданні міжнародної правової допомоги. Підстави та 
порядок створення і діяльності міжнародної слідчої групи. Інформування про  злочин.Особливості проведення 
окремих слідчих дій при виконанні доручення про міжнародну правову допомогу.  

 
 
Тема № 24 Видача осіб, які вчинили кримінальні правопорушення (екстрадиція):  
 
Поняття  і значення  для виконання завдань кримінального судочинства.Загальні умови видачі особи 

(екстрадиції). Центральні органи, які відають питаннями екстрадиції.Порядок підготовки документів та 
направлення запитів про екстрадицію.Межі кримінальної відповідальності виданої особи.Тимчасова видача 
особи.Особливості участі захисника і перекладача у процесі видачі особи)екстрадиції). Особливості затримання 
особи, яка вчинила злочин за межами України. Тимчасовий арешт особи. Екстрадиційний арешт.  

 
 

Тема № 25 Перейняття кримінального провадження від іноземних держав  визнання та виконання 
вироків судів іноземних держав і передача засуджених осіб 

 
Поняття та умови  перейняття кримінального переслідування. Форма та зміст прохання про перейняття 

кримінального переслідування. Порядок  передачі прохання про перейняття  кримінального переслідування. 
Наслідки передачі кримінальної справи компетентному органу іноземної держави. Порядок виконання в Україні 
прохання про перейняття кримінального переслідування. 

Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб. Підстави для визнання 
і виконання вироків судів іноземних держав в Україні. Запит про виконання вироку суду іноземної держави. 
Розгляд запиту Міністерством юстиції України. Строки і порядок розгляду судом України питання про 
виконання вироку суду іноземної держави. Порядок звернення вироку іноземного суду до виконання. 

 
ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 
Самостійна робота студентів є складовою частиною навчального процесу. Оскільки кількість 

аудиторних годин складає тільки половину запланованих програмою, то окремі питання дисципліни виносять 
для самостійного вивчення студентами.  
         Зміст самостійної роботи студента над дисципліною  «Приватна детективна діяльність та її зв'язок з 
судочинством»,  визначається навчальною програмою та методичними вказівками до самостійної роботи з 
предмета  «Приватна детективна діяльність та її зв'язок з судочинством». 
         Дані методичні вказівки містять не тільки перелік питань для самостійного опрацювання та вимоги до 
відповіді,  також наводиться перелік рекомендованих нормативно – правових актів та додаткової літератури, що 
покликано полегшити роботу студентів при пошуку відповідей на поставлені питання. 
         Студентам у нагоді стануть такі видання: «Офіційний вісник України», «Голос України», «Урядовий 
кур’єр», «Право України», «Підприємництво, господарство і право», газета «Юридичний вісник України» тощо. 

         Навчальний матеріал передбачений для засвоєння студентами під час самостійної роботи, 
виноситься на поточний та підсумковий контроль поряд з іншим навчальним матеріалом, який опрацьовується 
під час лекційних та семінарських занять. 
 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ   
 
Загальні вимоги і рекомендації. 

Однією із складових успішного засвоєння курсу «Кримінальний процес», а також обов’язковою 
передумовою допуску до екзамену є виконання контрольної роботи. Виконання контрольної роботи передбачає 
висвітлення трьох питань, які вказані у відповідному варіанті   



 
 

Перше питання передбачає висвітлення однієї з теоретичних проблем юриспруденції і виконується на 
ґрунті вивчення студентом навчальної літератури з курсу теорії держави і права або основ держави і права. 
Відповідь на це питання спрямована на засвоєння студентами найважливіших правових категорій. 

 Друге питання спрямоване на вивчення студентами основоположних нормативно-правових актів 
України, формування знань законодавства. Для відповіді на це питання треба опрацювати відповідний 
нормативно-правовий акт, зрозуміти його структуру, ознайомитися з його змістом, виявити його сутність і 
значення.  

Третє питання передбачає висвітлення однієї з проблем галузевої юриспруденції і виконується на ґрунті 
вивчення студентом навчальної літератури і нормативно-правових актів. Відповідь на це питання спрямована на 
засвоєння студентами найважливіших знань щодо окремих галузей права України і чинного законодавства. 

Рекомендовані для вивчення нормативно-правові акти і література вказані в кожному варіанті 
контрольної роботи після питань. Після висвітлення питань контрольної роботи студент обов’язково повинен 
вказати використані нормативні акти і літературу. 

Обсяг роботи – 20-24 сторінки друкованого тексту. Запис номера варіанту і поставлених питань є 
обов’язковим, як і перелік використаних нормативно-правових актів і літератури. Робота виконується 
українською мовою. Виконувати контрольну роботу слід після ретельного вивчення теоретичного матеріалу і 
рекомендованих нормативно-правових актів, адже без цього неможливо дати обґрунтовані відповіді на 
поставлені питання.  

Виконана контрольна робота повинна надійти на перевірку не пізніше ніж за 2 тижні до терміну 
складання екзамену. Оцінюється робота за двохбальною системою: «зарахована» або «не зарахована». Якщо 
робота не зарахована, то вона повертається студенту з вимогою допрацювати її або виконати знов. 

 
 
 

Література [1-15;41-57;11] 
 

Теми для контрольних робіт 
 

1. Основні засади кримінального судочинства за Конституцією України 1996 року. 
2. Питання кримінального процесу в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 року. 
3. Питання кримінального процесу в Міжнародному пакті про громадянські та політичні права 1966 

року.  
4. Законність як засада кримінального процесу. 
5. Засада верховенства права в кримінальному процесі . 
6. Засада забезпечення права особи на свободу та особисту недоторканність у кримінальному 

процесі. 
7. Засада недоторканності житла чи іншого володіння особи у кримінальному процесі. 
8. Засада незалежності суддів і підкорення їх лише закону. 
9. Засада гласності  і відкритості судового провадження в кримінальному процесі. 
10. Засада забезпечення поваги до людської гідності особи в кримінальному процесі. 
11. Засада забезпечення підозрюваному, обвинуваченому права на захист. 
12. Засада презумпції невинуватості та доведеності вини в кримінальному процесі.. 
13. Засада забезпечення таємниці спілкування у кримінальному процесі. 
14. Засада змагальності сторін в кримінальному процесі. 
15. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї у 

кримінальному процесі. 
16. Забезпечення доступу особи до правосуддя у кримінальному процесі. 
17. Розумність строків як засада кримінального провадження. 
18. Слідчий суддя у кримінальному процесі України 
19. Підтримання прокурором державного обвинувачення в суді як одна з основних засад 

кримінального судочинства. 
20. Повноваження прокурора в кримінальному процесі. 
21. Підозрюваний у кримінальному процесі України. 
22. Обвинувачений у кримінальному процесі України. 
23. Потерпілий у кримінальному процесі України. 



 
 

24. Захисник у стадії досудового розслідування. 
25. Участь захисника в суді першої інстанції. 
26. Цивільний позивач у кримінальному процесі. 
27. Процес доказування у кримінальному процесі. 
28. Допустимість доказів у кримінальному процесі. 
29. Принцип вільної оцінки доказів у кримінальному процесі. 
30. Показання свідка у кримінальному процесі. 
31. Показання потерпілого у кримінальному процесі. 
32. Показання обвинуваченого у кримінальному процесі. 
33. Висновок експерта у кримінальному процесі. 
34. Речові докази у кримінальному процесі. 
35. Документи як джерела доказів у кримінальному процесі. 
36. Заходи забезпечення кримінального провадження. 
37. Тримання під вартою як запобіжний захід. 
38. Застава як запобіжний захід.  
39. Затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення. 
40. Домашній арешт як запобіжний захід. 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ ТА ФОРМИ ОЦІНЮВАННЯ 

 
Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль. 
Поточний контроль. 
До форм поточного контролю належить оцінювання: 
-  рівня знань під час практичних занять; 
-  якості виконання індивідуальної та самостійної роботи. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має за мету перевірку 

засвоєння знань, умінь і навичок слухачем з навчальної дисципліни.  
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань, їх корекція. 

Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів обліку роботи академічної групи 
за національної системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). 

Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали обліку роботи 
академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових 
оцінок. 

При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті враховуються такі види 
робіт: навчальні заняття (практичні); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх 
завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, підготовка рефератів, наукових робіт, 
публікацій, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні роботи (виконання 
контрольних робіт у вигляді, передбаченому в робочій програмі навчальної дисципліни). Вони 
оцінюються за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»). 

Результат навчальних занять за семестр розраховується як середньоарифметичне значення 
з усіх виставлених оцінок під час навчальних занять протягом семестру та виставляється викладачем в 
журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.  

Результат самостійної роботи за семестр розраховується як середньоарифметичне значення 
з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи, отриманих протягом семестру та виставляється 
викладачем в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.  

Слухач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття або самостійну роботу, 
зобов’язаний перескласти її. 

Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед підсумковим 
контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок за навчальні заняття та 
самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт 10.  

 
Загальна кількість =( ( Результат  + Результат )  / 2 ) *10 



 
 

балів (перед 
підсумковим 
контролем) 

навчальних занять  
за семестр 

самостійної 
роботи за 
семестр 

 
Підсумковий контроль. 

 Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному ступені 
вищої освіти або на окремих його завершених етапах. 
 Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточно-накопичувальна 
інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи академічної групи. Результати підсумкового 
контролю з дисциплін відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках слухачів, 
залікових книжках. Присутність слухачів на проведенні підсумкового контролю (екзамену) 
обов’язкова. Якщо слухач не з’явився на підсумковий контроль (екзамен), то науково-педагогічний 
працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не з’явився». 

Підсумковий контроль (екзамен) оцінюється за національною шкалою. Для переводу 
результатів, набраних на підсумковому контролі (екзамені), з національної системи оцінювання в 100-
бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі 
(екзамені), які використовуються при розрахунку успішності слухачів, становить - 50 

Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих здобувачем 
протягом семестру та балів, набраних на підсумковому контролі (екзамені). 

 

Підсумкові бали  
навчальної дисципліни  = 

Загальна кількість балів 
(перед підсумковим 

контролем) 
+ 

Кількість балів за 
підсумковим 
контролем 

 
Слухач, який під час складання підсумкового контролю отримав оцінку «незадовільно», 

складає підсумковий контроль (екзамен) повторно. Повторне складання підсумкового контролю 
(екзамену) допускається не більше двох разів з кожної навчальної дисципліни, у тому числі один раз – 
викладачеві, а другий – комісії, що створюється навчально-науковими інститутами (факультетами). 
Незадовільні оцінки виставляються тільки в відомостях обліку успішності. Слухачам, які отримали не 
більше як дві незадовільні оцінки (нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни, можуть бути 
встановлені різні строки ліквідації академічної заборгованості, але не пізніше як за день до 
фактичного початку навчальних занять у наступному семестрі. Слухачі, які не ліквідували академічну 
заборгованість у встановлений термін, відраховуються з Університету. Особи, які одержали більше 
двох незадовільних оцінок (нижче ніж 60 балів) за підсумковими результатами вивчення навчальних 
дисциплін з урахуванням підсумкового контролю, відраховуються з Університету. 

Критерії оцінювання результатів роботи здобувачів вищої освіти під час поточного контролю 
(робота на практичних заняттях, виконання самостійних навчальних та індивідуальних творчих 
завдань) та підсумкового контролю здійснюються відповідно до нижченаведеної таблиці. 
 

Робота під час навчальних 
занять 

Самостійна та індивідуальна 
робота 

Підсумковий 
контроль 

Отримати не менше 4 позитивних 
оцінок 

Підготувати конспект за темою 
самостійної роботи, вирішити 

практичне завдання тощо. 

Отримати за 
підсумковий 

контроль не менше 30 
балів 

 
 Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
Оцінка Оцінка за Оцінка за шкалою ECTS 



 
 

в балах національною 
шкалою 

О
ці

нк
а Пояснення 

90 – 100 Відмінно 
(“зараховано”) А 

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні 
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі 
навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в 
повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною 
помилкою. 

82 – 89 

Добре 
(“зараховано”) 

B 

„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні 
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному  
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою 
навчання,  виконані, якість виконання  більшості з них оцінено 
числом балів, близьким до максимального, робота з двома-трьома 
незначними помилками. 

75 – 81 C 

„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні 
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі 
навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, 
якість виконання  жодного з них не оцінено мінімальним числом 
балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з декількома 
незначними помилками або з однією–двома значними помилками. 

68 –74 

Задовільно 
(“зараховано”) 

D 

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але 
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні 
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань  
виконано, деякі з виконаних завдань  містять помилки, робота з 
трьома значними помилками. 

60 – 67 E 

„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі 
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених 
програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість 
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до 
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки. 

35–59 

Незадовільно 
(„не 

зараховано”) 

FX 

„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний 
частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, 
більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не 
виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, 
близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над 
матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання 
навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, 
що потребує доробки 

1–34 F 

„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу  не освоєно, 
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані  
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна  
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого  підвищення 
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної 
переробки 

 
 

Питання для самоконтролю  
 

1. Слідчі (розшукові) дії у кримінальному процесі України. 
2. Повідомлення особі про підозру у кримінальному процесі України. 
3. Зупинення досудового розслідування. 
4. Строки досудового розслідування. 



 
 

5. Закриття кримінального провадження слідчим, прокурором. 
6. Закінчення досудового розслідування складанням обвинувального акта. 
7. Підготовче провадження у кримінальному процесі України. 
8. Межі судового розгляду у кримінальному процесі України. 
9. Судовий  розгляд  в кримінальному процесі України. 
10. Судовий вирок у кримінальному процесі України. 
11. Закриття кримінальної справи судом. 
12. Провадження в суді присяжних у кримінальному процесі України. 
13. Апеляційне провадження в кримінальному процесі України. 
14. Касаційне провадження в кримінальному процесі України. 
15. Істотні порушення вимог кримінального процесуального закону як підстава для скасування вироку 

або ухвали суду. 
16. Неповнота судового розгляду як підстава для скасування вироку або ухвали суду. 
17. Кримінальне провадження у Верховному Суді України. 
18. Кримінальне провадження за нововиявленими обставинами. 
19. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх. 
20. Кримінальне провадження на підставі угод. 
21. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. 
22. Видача особи (екстрадиція) у кримінальному процесі України. 
23. Угода про визнання вини у кримінальному процесі США. 
24. Суд присяжних у кримінальному процесі США. 
25. Суд присяжних у кримінальному процесі Англії. 
26. Суд присяжних у кримінальному процесі Франції. 
27. Апеляція у кримінальному процесі США. 
28. Апеляція у кримінальному процесі Англії. 
29. Апеляція у кримінальному процесі Франції. 
30. Касація у кримінальному процесі Франції. 
31. Поняття і завдання кримінального провадження. 
32. Процесуальна форма: поняття і значення. 
33. Процесуальні гарантії: поняття, види, значення. 
34. Кримінально-процесуальні функції: поняття, види, суб'єкти. 
35. Стадії кримінального процесу . 
36. Історичні форми кримінального процесу . 
37. Джерела кримінального процесуального права України. 
38. Чинність кримінального процесуального закону в часі, просторі і за колом осіб. 
39. Засади верховенства права і  законності в кримінальному процесі. 
40. Засада доступу до правосуддя. 
41. Засада презумпції невинуватості. 
42. Засада свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї. 
43. Засада гласності і відкритості судового провадження. 
44. Засада забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист. 
45. Засада безпосередності дослідження судом показань, речей і документів. 
46. Засада забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій і бездіяльності.  
47. Засада диспозитивності у кримінальному провадженні. 
48. Засада змагальності сторін обвинувачення і захисту. 
49. Засада державної мови кримінального провадження. 
50. Засада розумності строків кримінального провадження. 
51. Засада недоторканності житла чи іншого володіння особи. 
52. Засади таємниці спілкування та невтручання у приватне життя. 
53. Засада забезпечення права на свободу та особисту недоторканність.  
54. Повноваження суду у кримінальному провадженні. Законний склад суду. 
55. Слідчий суддя, його повноваження під час досудового розслідування. 
56. Прокурор, його функції та повноваження в кримінальному процесі.  
57. Слідчий, його повноваження. 



 
 

58. Керівник органу досудового розслідування, його повноваження. 
59. Підстави для відводу судді, прокурора, слідчого і порядок його здійснення. 
60. Підозрюваний: поняття, права та обов'язки. 
61. Обвинувачений: поняття, права та обов'язки. 
62. Потерпілий: поняття, права та обов'язки. 
63. Захисник. Його права та обов'язки.  
64. Цивільний позивач і цивільний відповідач: поняття, права та обов'язки.  
65. Поняття доказів та їх джерел. 
66. Належність і допустимість доказів. 
67. Предмет доказування в кримінальному провадженні. Особливості предмету доказування у 

кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. 
68. Процес доказування в кримінальній справі, його елементи. Обов'язок доказування. 
69. Класифікація доказів та їх джерел. 
70. Свідки та їх показання в кримінальному процесі. 
71. Показання потерпілого, їх предмет, значення та оцінка. 
72. Показання підозрюваного, їх предмет, значення та оцінка. 
73. Показання обвинуваченого, їх предмет, значення та оцінка. 
74. Висновок експерта, його зміст, значення та оцінка. 
75. Речові докази: поняття, види, значення та оцінка. 
76. Документи як джерела доказів.  
77. Процесуальні строки та процесуальні витрати у кримінальному провадженні. 
78. Заходи забезпечення кримінального провадження: поняття, види та загальні правила застосування. 
79.  Підстави та порядок затримання особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. 
80.  Поняття та види запобіжних заходів. 
81.  Тримання під вартою як запобіжний захід. Підстави та порядок його обрання, зміни і скасування. 
82.  Строки тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою  і порядок їх продовження.  
83.  Підстави та порядок обрання запобіжного заходу у вигляді передання неповнолітнього 

підозрюваного, обвинуваченого під нагляд. 
84.  Особисте зобов’язання як запобіжний захід. Підстави та порядок його обрання, зміни і скасування. 
85.  Особиста порука як запобіжний захід. Підстави та порядок її обрання, зміни і скасування. 
86.  Домашеій арешт як запобіжний захід. 
87.  Застава як запобіжний захід. 
88.  Відсторонення підозрюваного, обвинуваченого від посади як захід забезпечення кримінального 

провадження. 
89.  Виклик слідчим і прокурором, судовий виклик і привід як заходи забезпечення кримінального 

провадження. 
90.  Накладення грошового стягнення як захід забезпечення кримінального  провадження. 
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