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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Поняття, система 

кримінального процесу 

і кримінальне 

процесуальне 

законодавство 

10 2    8 10 2    8 

2. Теоретико-прикладні 

проблеми засад 

кримінального 

провадження 

            

3. Теоретико-прикладні 

проблеми правового 

статусу суб’єктів 

кримінального 

процесу 

10     10 10     10 

4. Теоретико-прикладні 

проблеми доказів і 

доказування у 

кримінальному 

провадженні 

10 2 2   6 10 2 2   6 

5. Теоретико-прикладні 

проблеми заходів 

забезпечення 

кримінального 

провадження 

10 2 2   6 10 2 2   6 

6. Теоретико-прикладні 

проблеми 

процесуальних 

строків і витрат 

10     10 10     10 

7. Теоретико-прикладні 

проблеми досудового 

розслідування 

10 2 2   10 10 2 2   10 

8. Теоретико-прикладні 

проблеми судового 

розгляду 

кримінальних 

проваджень 

10 2 2   6 10 2 2   6 
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9. Теоретико-прикладні 

проблеми 

перевірочних стадій 

кримінального 

судочинства та 

виконання судових 

рішень 

10 2    8 10 2    8 

10. Особливі порядки 

кримінального 

провадження 

10     10 10     10 

11 Теоретико-прикладні 

проблеми 

міжнародного 

співробітництва в 

сфері кримінального 

судочинства 

10     10 10     10 

12 Кримінальний процес 

зарубіжних країн 

10     10 10     10 

 Всього годин: 120 12 8   100 120 12 8   100 

 

 
1.2. Лекції 

№ 

з/п 
Назва і план теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

Кількість 

годин 

заочна 

форма 

1 2 3 4 

1. Поняття, система кримінального процесу і кримінальне 

процесуальне законодавство 
2 2 

1.1 

  

1.2 

 

1.3 

1.4 

Наукові підходи та концепції щодо розуміння сутності 

кримінального процесу. 

Наука кримінального процесу, її об’єкт, предмет та методи 

дослідження. 

Основні категорії та поняття науки кримінального процесу 

Джерела кримінального процесуального права 

  

2 Теоретико-прикладні проблеми засад кримінального 

провадження 

  

2.1 

 

2.2 

2.3 

Наукові підходи щодо розуміння сутності засад (принципів) 

кримінального процесу 

Система засад кримінального процесу 

Теоретико-прикладні проблеми наукових досліджень, 

правового регулювання та правозастосовної практики щодо 

окремих засад кримінального процесу 

  

3 Теоретико-прикладні проблеми правового статусу суб’єктів 

кримінального процесу 

  

3.1 

 

3.2 

3.3 

3.4 

 

3.5 

 

Правовий статус суб’єкта (учасника) кримінального процесу 

: поняття і структура 

Класифікація суб’єктів процесу 

Статус суду, судді, слідчого судді, народного засідателя 

Статус прокурора, слідчого, керівника органу досудового 

розслідування, оперативних підрозділів 

Статус учасників процесу, які мають власний інтерес у 

провадженні 
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3.6 

 

3.7 

3.8 

Статус учасників процесу, які захищають або 

представляють інтереси осіб 

Статус учасників, які виконують допоміжну роль 

Забезпечення безпеки учасників процесу 

4 Теоретико-прикладні проблеми доказів і доказування у 

кримінальному провадженні 

2 2 

4.1 

 

4.2 

 

4.3 

4.4 

Наукові концепції і підходи щодо розуміння основних 

понять теорії судових доказів. Докази і їх джерела. 

Предмет доказування, його значення і елементи. Межі 

доказування 

Процес доказування 

Теоретико-прикладні проблеми окремих джерел доказів 

  

5 Теоретико-прикладні проблеми заходів забезпечення 

кримінального провадження 

2 2 

5.1 

 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Заходи забезпечення кримінального провадження : поняття і 

система. Підстави і умови їх застосування 

Затримання і тримання під вартою 

Запобіжні заходи, не пов’язані з ізоляцією особи 

Інші заходи забезпечення кримінального провадження 

Застосування примусу при провадженні слідчих дій 

  

6 Теоретико-прикладні проблеми досудового розслідування 2 2 

6.1 

6.2 

6.3 

 

6.4 

6.5 

6.6 

Досудове розслідування : завдання і форми 

Загальні умови досудового розслідування 

Теоретико-прикладні проблеми початку і початкового етапу 

досудового розслідування 

 Процесуальні рішення в досудовому розслідуванні 

Слідчі (розшукові) дії 

Закінчення досудового розслідування 

  

7 Теоретико-прикладні проблеми судового розгляду 

кримінальних проваджень 

2 2 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

Підсудність і підготовче провадження 

Поняття та загальні умови судового розгляду 

Порядок судового розгляду 

Порядок ухвалення вироку та ухвал суду 

Правові властивості вироку суду 

  

8 Теоретико-прикладні проблеми перевірочних стадій 

кримінального судочинства та виконання судових рішень 

2 2 

8.1 

 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Право особи на оскарження судового рішення та розвиток 

системи перевірочних стадій процесу 

Апеляційне провадження 

Касаційне провадження 

Екстраординарні види проваджень  

Набрання законної сили та виконання вироку і ухвали суду 

  

 усього  12 12 

 

1.3. Семінарські заняття 

 

Семінарське заняття 1 . 

Тема 4. Теоретико-прикладні проблеми доказів і доказування у кримінальному провадженні 

Питання для усного опитування та дискусії 

2.1. Загальні положення теорії судових доказів 

2.2. Поняття доказів. Правові властивості доказів (належність, допустимість, 4.3. достовірність, 

достатність).Визнання доказів недопустимими 
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2.3. Поняття і властивості процесу доказування. Характеристика окремих елементів процесу 

доказування 

2.4. Поняття та структура предмета доказування. Межі доказування. 

2.5. Поняття, види та правове значення показань. Показання з чужих слів 

2.6. Висновок експерта 

2.7. Поняття, види речових доказів 

2.8. Документи : поняття і види. Особливості електронних документів та їх носіїв 

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання здобувачами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: джерела доказів; докази; документ; дублікат документа; електронний 

документ; копія документа; оригінал документа; протокол процесуальної дії; речовий доказ. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 обґрунтування різних підходів до визначення судових доказів 

 визначення характерних рис, властивих доказам та їх джерелам 

 наведення загальної класифікації доказів та їх джерел 

 визначення сутності та видів обставин, що підлягають доказуванню 

 обґрунтування основних підходів до розуміння процесу доказування 

 узагальнення базових підходів щодо вивчення окремих джерел доказів 

 пояснення змісту поняття документів та його розвитку  

 

Семінарське заняття 2 . 

Тема 5. Теоретико-прикладні проблеми заходів забезпечення кримінального провадження 

Питання для усного опитування та дискусії 

3.1. Поняття, види  та загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження 

3.2. Судові виклики і приводи. Накладення грошового стягнення. 

3.3. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Відсторонення від 

займаної посади. 

3.4. Тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасове вилучення майна. Накладення 

арешту на майно 

3.5. Поняття, підстави та умови затримання. Процесуальний порядок затримання без 

ухвали слідчого судді, суду. Порядок затримання з метою приводу. 

3.6. Поняття, підстави та умови застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою. Строки тримання під вартою та порядок їх продовження. 

3.7. Характеристика окремих запобіжних заходів, не пов’язаних з позбавленням волі. 

Порядок застосування електронних засобів контролю. 

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання здобувачами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: відсторонення від займаної посади; клопотання; накладення арешту на майно; 

накладення грошового стягнення; привід; процесуальний примус; судовий виклик; судовий 

контроль; тимчасове вилучення майна; тимчасове обмеження у користуванні спеціальним 

правом; тимчасовий доступ до речей і документів. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  
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 обґрунтування різних підходів до визначення процесуального примусу та обмеження 

прав особи 

 визначення характерних рис, властивих запобіжним заходам 

 наведення загальної класифікації заходів примусу 

 обґрунтування концепції ризиків, підстав та умов застосування запобіжних заходів для 

кримінального судочинства 

 узагальнення основних підходів вчених щодо удосконалення системи запобіжних 

захоів  

 пояснення змісту концепції гарантії прав особи при застосуванні запобіжних заходів 

 визначення сутності та видів інших видів процесуального примусу 

 

 

Семінарське заняття 3. 

Тема 7. Теоретико-прикладні проблеми досудового розслідування 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

4.1. Поняття досудового розслідування, йог оформи та загальні умови 

4.2. Початок досудового розслідування.  

4.3. Гласні слідчі (розшукові) дії 

4.4. Негласні слідчі (розшукові) дії 

4.5. Повідомлення про підозру 

4.6. Закінчення досудового розслідування 

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання здобувачами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: досудове розслідування; досудове слідство; матеріали кримінального провадження; 

об'єднання матеріалів досудового розслідування; персональна підслідність; підслідність; 

підслідність за зв’язком справ; предметна підслідність; процесуальне рішення; процесуальний 

акт; строки досудового розслідування; таємниця досудового розслідування; територіальна 

підслідність вербальні слідчі дії; допит підозрюваного; допит потерпілого; допит свідка; 

імунітет свідка; невербальні слідчі дії; невідкладні слідчі дії; негласні слідчі дії; обов’язкові 

слідчі дії; одночасний допит; повторні слідчі дії; процесуальні дії; слідчі (розшукові) дії 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 обґрунтування різних підходів до визначення досудового розслідування та його форм 

 визначення характерних рис, властивих окремим загальним умовам досудового 

розслідування 

 наведення загальної класифікації слідчих дій 

 обґрунтування основних підходів щодо вдосконалення досудового розслідування 

 узагальнення основних підходів вчених щодо гарантій прав особи в досудовому 

розслідуванні  

 пояснення змісту концепції негласних слідчих (розшукових) дій 

 визначення сутності та видів процесуальних рішень слідчого 

 

Семінарське заняття 4. 

Тема 8. Теоретико-прикладні проблеми судового розгляду кримінальних проваджень 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

5.1. Підготовче провадження 

5.2. Поняття та загальні умови судового розгляду 
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5.3. Порядок судового розгляду 

5.4. Порядок ухвалення та правові властивості вироку суду. Ухвали суду 

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання здобувачами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: судове провадження; судовий розгляд; безпосередність дослідження доказів; 

безперервність судового розгляду; усність судового розгляду; незмінність складу суду; 

запасний суддя; судове засідання; головуючий судового засідання; розпорядок судового 

засідання; ухвала суду; межі судового розгляду; відкладення розгляду справи; зупинення 

розгляду справи; журнал судового засідання; зміна обвинувачення; додаткове обвинувачення 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 обґрунтування різних підходів до визначення поняття та значення судового розгляду 

 визначення елементів системи загальних умов судового розгляду 

 наведення загальної класифікації основних процесуальних дій та рішень в стадії 

судового розгляду 

 обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій 

 узагальнення основних підходів до удосконалення діяльності судів   

 пояснення змісту концепції скороченого судового розгляду 

 визначення сутності та властивостей актів судової влади  

 

 

1.4. Самостійна робота здобувачів  

 

Тема 1. Поняття, система кримінального процесу і кримінальне процесуальне 

законодавство 

Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та фахових 

статей), ознайомитися з ними та законспектувати а) які вчені досліджували проблематику; б) 

які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; в) які основні підходи до 

вирішення названих проблем запропоновані дослідники; г) які з існуючих підходів підтримує 

аспірант і навести аргументи. 

Питання для самоконтролю 

- Яким є основний метод регулювання кримінально-процесуальних відносин? 

- З якими галузями права та навчальними дисциплінами пов’язане кримінальне 

процесуальне право? 

- Як співвідносяться поняття «кримінальний процес», «кримінальне судочинство», 

«правосуддя у кримінальних справах»? 

- Які Ви можете назвати види норм кримінального процесуального права? 

- Що вивчає наука кримінального процесуального права? 

 

Тема 2. Теоретико-прикладні проблеми засад кримінального провадження 

Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та фахових 

статей), ознайомитися з ними та законспектувати а) які вчені досліджували проблематику; б) 

які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; в) які основні підходи до 

вирішення названих проблем запропоновані дослідники; г) які з існуючих підходів підтримує 

аспірант і навести аргументи. 

Питання для самоконтролю 

- Якими є наслідки порушення принципів кримінального процесу? 

- Хто може відмовитися давати показання? 

- Який зміст принципу вільної оцінки доказів? 
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- У чому полягає всебічність, повнота і неупередженість дослідження обставин справи? 

- З якого моменту рішення суду набувають ознаки обов’язковості? 

- Які судові рішення можуть бути оскаржені в апеляційному та касаційному порядку? 

- У чому полягає недоторканість права власності? 

 

Тема 3. Теоретико-прикладні проблеми правового статусу суб’єктів кримінального 

процесу 

Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та фахових 

статей), ознайомитися з ними та законспектувати а) які вчені досліджували проблематику; б) 

які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; в) які основні підходи до 

вирішення названих проблем запропоновані дослідники; г) які з існуючих підходів підтримує 

аспірант і навести аргументи. 

Питання для самоконтролю 

- Які суди розглядають кримінальні справи по першій, апеляційній, касаційній 

інстанції? 

- З якого моменту особа набуває статусу підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, 

засудженого, виправданого? 

- Якими правами та обов’язками наділений свідок? 

- Яка відмінність процесуального статуса експерта і спеціаліста? 

- В яких слідчих діях обов’язково мають брати участь поняті? 

- Які заходи безпеки застосовуються до осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві? 

-  

Тема 4. Теоретико-прикладні проблеми доказів і доказування у кримінальному 

провадженні 

Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та фахових 

статей), ознайомитися з ними та законспектувати а) які вчені досліджували проблематику; б) 

які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; в) які основні підходи до 

вирішення названих проблем запропоновані дослідники; г) які з існуючих підходів підтримує 

аспірант і навести аргументи. 

Питання для самоконтролю 

- Що є предметом вивчення теорії судових доказів? 

- Які Ви знаєте види істини у кримінальному судочинстві? 

- Який процесуальний порядок подання доказів? 

- Яке співвідношення зразків для експертного дослідження і речових доказів? 

- Який основний спосіб фіксації доказової інформації? 

- Які додаткові способи фіксації доказової інформації використовуються при провадженні 

слідчих дій? 

 

 

Тема 5. Теоретико-прикладні проблеми заходів забезпечення кримінального 

провадження 

Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та фахових 

статей), ознайомитися з ними та законспектувати а) які вчені досліджували проблематику; б) 

які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; в) які основні підходи до 

вирішення названих проблем запропоновані дослідники; г) які з існуючих підходів підтримує 

аспірант і навести аргументи. 

Питання для самоконтролю 

- У чому полягає відмінність особистого зобов’язання від зобов’язання про явку за 

викликом слідчого, прокурора, суду? 

- Яке співвідношення заходів процесуального примусу і слідчих дій? 

- Наведіть класифікації заходів забезпечення кримінального провадження. 

- Які спеціальні запобіжні заходи можуть застосовуватися до неповнолітніх? 
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- Які спеціальні запобіжні заходи можуть застосовуватися до осіб, які захворіли на 

психічну хворобу? 

- В яких випадках може застосовуватися примусове лікування? 

 

Тема 6. Теоретико-прикладні проблеми процесуальних строків і витрат 

Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та фахових 

статей), ознайомитися з ними та законспектувати а) які вчені досліджували проблематику; б) 

які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; в) які основні підходи до 

вирішення названих проблем запропоновані дослідники; г) які з існуючих підходів підтримує 

аспірант і навести аргументи. 

Питання для самоконтролю 

- Яким чином обраховуються строки у кримінальному судочинстві? 

- Яка відмінність між поняттями «строк» і «термін»? 

- Які є критерії визначення розумності строку? 

- Які види процесуальних строків існують у кримінальному процесі? 

- Які видатки входять до складу судових витрат? 

 

Тема 7. Теоретико-прикладні проблеми досудового розслідування 

Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та фахових 

статей), ознайомитися з ними та законспектувати а) які вчені досліджували проблематику; б) 

які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; в) які основні підходи до 

вирішення названих проблем запропоновані дослідники; г) які з існуючих підходів підтримує 

аспірант і навести аргументи. 

Питання для самоконтролю 

- Який процесуальний документ складається про відновлення зупиненого досудового 

розслідування? 

- Хто наділений правом оскаржити постанову про закриття кримінального 

провадження? 

- В якому порядку учасники кримінального судочинства знайомляться з матеріалами 

кримінального провадження? 

- Які рішення може прийняти прокурор щодо матеріалів, якв надійшли до нього з 

обвинувальним актом? 

- Яким чином закінчується досудове слідство у справах осіб, визнаних неосудними? 

 

Тема 8. Теоретико-прикладні проблеми судового розгляду кримінальних 

проваджень 

Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та фахових 

статей), ознайомитися з ними та законспектувати а) які вчені досліджували проблематику; б) 

які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; в) які основні підходи до 

вирішення названих проблем запропоновані дослідники; г) які з існуючих підходів підтримує 

аспірант і навести аргументи. 

Питання для самоконтролю 

- Дайте визначення загальних положень судового розгляду. 

- Яким чином реалізуються приписи принципу безпосередності дослідження показань, 

документів, речей судом першої інстанції? 

- Що означає засада рівності сторін в контексті подання та дослідження доказів? 

- В яких випадках допускається проведення закритого судового засідання? 

- У чому полягає керівна роль суду під час судового розгляду? 

- Чи має суд повноваження щодо додаткового залучення доказів з власної ініціативи? 

- У чому проявляється процесуальна рівноправність сторін судового провадження? 

- Назвіть засоби фіксації перебігу судового засідання. 

- В якій формі приймає процесуальні рішення суд першої інстанції? 

- Який порядок проведення процесуальних дій в режимі відеоконференції? 

- Яка структура судової промови прокурора? 
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- Класифікуйте обвинувальні вироки суду. 

 

Тема 9. Теоретико-прикладні проблеми перевірочних стадій кримінального 

судочинства 

Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та фахових 

статей), ознайомитися з ними та законспектувати а) які вчені досліджували проблематику; б) 

які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; в) які основні підходи до 

вирішення названих проблем запропоновані дослідники; г) які з існуючих підходів підтримує 

аспірант і навести аргументи. 

Питання для самоконтролю 

- Які суди здійснюють перегляд судових рішень в апеляційній інстанції? 

- Який порядок доповнення, зміни і відкликання апеляції? 

- Яка відмінність між залишенням апеляції без руху і залишенням апеляції без 

розгляду? 

- В яких випадках суд апеляційної інстанції ухвалює свій вирок? 

- В чому полягають особливості оскарження ухвал слідчого судді в апеляційному 

порядку? 

- Який суд переглядає судові рішення в касаційному порядку? 

- Визначіть порядок доповнення, зміни і відкликання касаційної скарги після її 

подання. 

- Які підготовчі дії повинен вчинити суд при підготовці до розгляду касаційної скарги? 

- В чому полягає зміст заборони повороту до гіршого? 

- Дайте визначення нововиявлених обставин. 

- Як співвідносяться нові і ново виявлені обставини? 

- Які суб’єкти мають право ініціювати перегляд судових рішень за нововиявленими 

обставинами? 

- Які суб’єкти мають право подати заяву про перегляд судового рішення Верховним 

Судом України? 

- Які процесуальні рішення і з яких підстав можуть бути переглянуті Верховним Судом 

України? 

 

Тема 10. Особливі порядки кримінального провадження 

Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та фахових 

статей), ознайомитися з ними та законспектувати а) які вчені досліджували проблематику; б) 

які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; в) які основні підходи до 

вирішення названих проблем запропоновані дослідники; г) які з існуючих підходів підтримує 

аспірант і навести аргументи. 

Питання для самоконтролю 

1. У яких випадках кримінальне провадження порушується винятково за наявності 

заяви потерпілого? 

2. Які особливості провадження у формі приватного обвинувачення? 

3. В чому полягають особливості спрощеного провадження щодо кримінальних 

проступків? 

4. Які запобіжні заходи можуть бути застосовані до неповнолітніх? 

5. Що є підставою для застосування примусових заходів медичного характеру? 

6. Яка специфіка предмету доказування у провадженні щодо неповнолітніх та у 

провадженні про застосування примусових заходів медичного характеру 

 

Тема 11. Теоретико-прикладні проблеми міжнародного співробітництва в сфері 

кримінального судочинства 

Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та фахових 

статей), ознайомитися з ними та законспектувати а) які вчені досліджували проблематику; б) 

які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; в) які основні підходи до 



 12 

вирішення названих проблем запропоновані дослідники; г) які з існуючих підходів підтримує 

аспірант і навести аргументи. 

Питання для самоконтролю 

- Дайте характеристику нормативно-правових актів, якими регламентується міжнародне 

співробітництво у сфері кримінального судочинства. 

- Назвіть види правової допомоги у сфері кримінального судочинства. 

- У яких випадках особа може бути видана іншій державі? 

- Що таке тимчасовий і екстрадицій ний арешт? 

- Які суб’єкти беруть участь у міжнародному співробітництві у сфері кримінального 

судочинства? 

- Якими нормативно-правовими актами регламентується створення та діяльність 

Міжнародного кримінального суду? 

 

Тема 12. Кримінальний процес зарубіжних країн 

Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та фахових 

статей), ознайомитися з ними та законспектувати а) які вчені досліджували проблематику; б) 

які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; в) які основні підходи до 

вирішення названих проблем запропоновані дослідники; г) які з існуючих підходів підтримує 

аспірант і навести аргументи. 

Питання для самоконтролю 

- Дайте загальну характеристику кримінального судочинства в правовій системі США. 

- Які суди уповноважені розглядати кримінальні справи у Великобританії? 

- В чому полягають особливості надання правової допомоги та захисту 

у Великобританії? 

- Які стадії кримінального процесу у Франції? 

- Дайте характеристику основих засад судово-правових реформ в країнах СНД. 

- Які є форми спрощеного кримінального провадження у зарубіжних країнах? 

 

 

1.5. Індивідуальні завдання  
 

Індивідуальні завдання передбачаються у формі рефератів-оглядів. Завдання обирається 

здобувачем на початку семестру і виконується за усталеними вимогами.  

 

1.5.1.Основні вимоги до написання рефератів-оглядів 

При виконанні індивідуального завдання необхідно взяти до уваги, що реферат (лат. refero 

– доношу, повідомляю, переказую) – це короткий переказ змісту наукової роботи, книги або 

вчення, оформлене у вигляді письмової публічної доповіді; доповідь на задану тему, зроблена 

на основі критичного огляду відповідних джерел інформації (наукових праць, літератури по 

темі).  

Зі свого боку, реферат-огляд складається на основі декількох джерел і зіставляє різні 

точки зору з досліджуваного питання. 

Реферат-огляд, незалежно від теми, містить визначені реквізити: титульна сторінка 

встановленого зразка, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел і додатки (у разі 

необхідності). 

Обов’язково в тексті повинні бути посилання на джерела, що були використані при 

написанні реферату. Посилання подаються у квадратних дужках з вказівкою номера джерела, за 

яким воно внесене у список використаних джерел, та сторінки (якщо подається точна цитата 

або числові дані), наприклад [3, с.8].  

Технічні вимоги: текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 

1,5 інтервали. Поля: верхнє – 2,0 см, нижнє – 2,0 см, ліве – 3,0 см, праве –  1,0 см. Загальний 

обсяг реферату-огляду –  до 15 сторінок формату А4. 

 

1.5.2.Теми рефератів-оглядів 
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1. Кримінально-процесуальні відносини і кримінально-процесуальна діяльність. 

2. Поняття процесуальної форми. Єдність та диференціація процесуальної форми. 

3. Поняття, система та характеристика кримінально-процесуальних функцій. 

4. Процесуальні гарантії: поняття і система. 

5. Поняття, завдання та ознаки стадій кримінального процесу. 

6. Джерела кримінально-процесуального права. 

7. Принцип публічності. 

8. Принцип змагальності у кримінальному процесі.  

9. Принцип презумпції невинуватості. 

10. Принцип забезпечення права на захист. 

11. Принцип забезпечення свободи та недоторканності особи. 

12. Правовий статус прокурора.  

13. Правовий статус слідчого. 

14. Правовий статус підозрюваного і обвинуваченого. 

15. Правовий статус потерпілого. 

16. Правовий статус захисника. 

17. Поняття, види та порядок застосування заходів безпеки. 

18. Поняття та властивості доказів. 

19. Предмет доказування у кримінальному судочинстві.  

20. Поняття та елементи процесу доказування.  

21. Речові докази: поняття і види. 

22. Поняття та види процесуальних строків. 

23. Поняття процесуальних витрат і вирішення питання щодо них. 

24. Порядок обрання, зміни та скасування запобіжних заходів. 

25. Поняття, підстави, умови та затримання. 

26. Поняття та види підслідності.  

27. Строки досудового розслідування та порядок їх продовження. 

28. Поняття, загальні засади провадження слідчих дій. 

29. Повідомлення про підозру у кримінальному процесі. 

30. Поняття, підстави та процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового 

розслідування. 

31. Форми закінчення досудового розслідування. 

32. Поняття і значення стадії підготовчого судового провадження. 

33. Межі судового розгляду.  

34. Поняття, види та значення вироку.  

35. Поняття, завдання, та основні властивості апеляційного провадження.  

36. Процесуальні рішення суду апеляційної інстанції. 

37. Поняття, завдання, види та основні властивості касаційного провадження. 

38. Кримінальне провадження на підставі угод. 

39. Форми міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства. 

40. Перегляд судових рішень за ново виявленими обставинами. 

 

1.6. Підсумковий контроль 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного екзамену.  

 

1.6.1. Питання для підсумкового контролю  

1. Кримінально-процесуальні відносини і кримінально-процесуальна діяльність. 

Процесуальні дії та рішення. 

2. Поняття процесуальної форми. Єдність та диференціація процесуальної форми. 

3. Поняття, система та характеристика кримінально-процесуальних функцій.  

4. Процесуальні гарантії: поняття і система. 

5. Система кримінально-процесуального права. Структура загальної та особливої 

частин. Поняття, завдання та ознаки стадій. 
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6. Джерела кримінально-процесуального права України. Нормативі акти. Правове 

значення актів судової влади. 

7. Принцип верховенства права 

8. Поняття, властивості і система принципів (засад) кримінального процесу. 

9. Принцип публічності. 

10. Принцип змагальності у кримінальному процесі.  

11. Принцип презумпції невинуватості 

12. Принцип забезпечення права на захист. 

13. Принцип забезпечення свободи та недоторканності особи 

14. Принцип розумних строків провадження 

15. Принцип недоторканності особистого та сімейного життя. 

16. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів 

сім’ї 

17. Поняття суб’єктів кримінального процесу та структура їх правового статусу 

18. Класифікація суб’єктів кримінального процесу. 

19. Правовий статус суду, судді, слідчого судді, присяжного. Гарантії незалежності 

суду. 

20. Функції та правовий статус прокурора, особливості статусу керівників прокуратур 

21. Правовий статус слідчого. Керівник органу досудового розслідування 

22. Правовий статус підозрюваного і обвинуваченого. 

23. Правовий статус потерпілого. 

24. Правовий статус цивільного позивача і цивільного відповідача. 

25. Правовий статус захисника. 

26. Правовий статус представників потерпілого, цивільного позивача і цивільного 

відповідача, законних представників.  

27. Правовий статус свідка. 

28. Обставини, які виключають можливість участі судді, прокурора, слідчого, 

захисника. Порядок заявлення та вирішення відводів 

29. Поняття, види та порядок застосування заходів безпеки. 

30. Наукові та нормативні визначення доказів. Властивості доказів : належність, 

допустимість, достовірність, достатність. 

31. Класифікація судових доказів. 

32. Поняття предмету та меж доказування.  

33. Поняття процесу доказування. Обов’язок доказування. Суб’єкти доказування. 

Елементи процесу доказування. Подання доказів 

34. Особливості предмету і процесу доказування в окремих порядках кримінального 

провадження (з участю неповнолітніх, про застосування примусових заходів медичного 

характеру, угоди) 

35. Поняття джерела доказів. Види джерел доказів. 

36. Показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого. 

37. Висновок експерта. Показання експерта. 

38. Речові докази: поняття, особливості окремих видів. 

39. Документи: поняття і види. Протоколи слідчих дій. 

40. Поняття, мета застосування та правові властивості процесуального примусу. Види 

процесуального примусу. Заходи забезпечення кримінального провадження. 

41. Поняття і система запобіжних заходів. Обрання, зміна та скасування запобіжних 

заходів. 

42. Особисте зобов’язання. Застава. Домашній арешт. 

43. Поняття запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підстави, умови, 

процесуальний порядок взяття під варту. 

44. Строки тримання під вартою, порядок їх продовження. 

45. Поняття, підстави, умови та затримання. Процесуальний порядок затримання 

46. Підслідність. Види підслідності. Вирішення спорів про підслідність. 

47. Строки дізнання і досудового слідства. Порядок продовження строків. 
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48. Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування. 

49. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами. 

50. Таємниця слідства. Ознайомлення з матеріалами досудового слідства. Відкриття 

матеріалів досудового розслідування. 

51. Кримінально-процесуальні акти досудового розслідування. 

52. Поняття, підстави та процесуальний порядок зупинення та відновлення 

кримінального провадження. 

53. Повідомлення про підозру. Підстави, процесуальний порядок. Зміна повідомлення 

підозри. 

54. Форми закінчення досудового розслідування. 

55. Поняття та підстави прийняття рішення про звернення до суду з обвинувальним 

актом. Зміст обвинувального акту, додатки до нього. 

56. Процесуальні дії слідчого під час закінчення кримінального провадження, 

відкриття матеріалів досудового провадження. 

57. Процесуальні дії та рішення прокурора по справі, що надійшла від слідчого з 

обвинувальним актом. 

58. Підстави та процесуальний порядок закриття кримінального провадження в 

досудовому слідстві. 

59. Підстави та процесуальний порядок направлення клопотання до суду у зв’язку зі 

звільненням особи від кримінальної відповідальності. 

60. Поняття підсудності, її види. Передача справи з одного суду до іншого. 

Неприпустимість спорів про підсудність. 

61. Поняття і значення стадії підготовчого судового провадження. 

62. Поняття, значення підготовчої частини судового засідання. 

63. Суть, завдання та значення стадії судового розгляду. 

64. Поняття та система загальних положень судового розгляду. 

65. Повноваження головуючого, розпорядок судового засідання, заходи, які 

застосовуються до порушників порядку судового засідання. 

66. Межі судового розгляду. Зміна обвинувачення в суді. 

67. Суб'єкти судового розгляду, обов’язкова участь в судовому розгляді, наслідки 

неявки. 

68. Закриття кримінального провадження в суді. 

69. Участь захисника в досудовому слідстві. Визнання потерпілим, цивільним 

позивачем, притягнення особи як цивільного відповідача на досудовому слідстві. Участь 

понятих, перекладача і спеціаліста у досудового слідстві. 

70. Поняття, суть та значення вироку. Питання, що вирішуються судом при ухваленні 

вироку. Види ухвал суду та порядок їх винесення. 

71. Поняття та значення дослідження доказів в стадії судового розгляду. 

72. Особливості скороченого судового розгляду. 

73. Суть, значення та порядок судових дебатів. Промови сторін і репліки. Останнє 

слово обвинуваченого. 

74. Види вироків. Структура та зміст вироку. 

75. Поняття, завдання, види та основні властивості апеляційного провадження. Місце 

апеляційного провадження в системі оскарження процесуальних рішень.. 

76. Загальні умови апеляційного провадження. 

77. Процесуальні рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку та 

суб’єкти, наділені правом подавати апеляції. Вимоги що змісту, строки і порядок подання 

апеляції на вирок суду першої інстанції. 

78. Процесуальні дії та рішення апеляційного суду при підготовці до розгляду справи 

за апеляцією на вирок суду першої інстанції. Порядок розгляду справи в суді апеляційної 

інстанції. 

79. Підстави для зміни та скасування вироку суду першої інстанції. Процесуальні 

рішення суду апеляційної інстанції. 

80. Особливості апеляційного оскарження ухвал слідчого судді. 
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81. Поняття, загальні умови, види та основні властивості касаційного провадження. 

82. Процесуальні рішення, які можуть бути оскаржені касаційному порядку та 

суб’єкти, наділені правом подавати касаційні скарги. 

83. Поняття, вимоги що змісту, строки і порядок подання касаційної скарги. 

84. Поняття і завдання стадії виконання судового рішення. Набрання вироком законної 

сили і звернення його до виконання. 

85. Питання, які вирішуються судом в стадії виконання судового рішення. 

86. Поняття та специфіка кримінального провадження у формі приватного 

обвинувачення. 

87. Поняття, види та підстави застосування примусових заходів медичного характеру. 

88. Особливості судового розгляду у кримінальному провадженні про суспільно-

небезпечні діяння неповнолітніх. 

89. Угоди про визнання винуватості в кримінальному провадженні.  

90. Угоди про примирення в кримінальному провадженні. 

 

 

1.6.2. Приклад екзаменаційного білету 

1. Кримінально-процесуальні відносини і кримінально-процесуальна діяльність. 

Процесуальні дії та рішення. 

2. Поняття процесуальної форми. Єдність та диференціація процесуальної форми. 

3. Поняття, система та характеристика кримінально-процесуальних функцій.  

 

3. Схема нарахування балів 

3.1. Нарахування балів здобувачам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до 

такої схеми: 

 

 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 

  

     

 До 100 балів   

     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) 

форма навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

 До 25балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 
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семестрового контролю 

  +    

 Додаткові бали   

 

3.2. Обсяг балів, здобутих здобувачем під час лекцій з навчальної дисципліни, 

обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості лекцій, 

передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатками 1 і 2 до Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права.   

3.3. Обсяг балів, здобутих здобувачем під час семінарських занять, обчислюється за 

сумою балів, здобутих під час кожного із занять, передбачених навчальним планом, і 

визначається згідно з додатком 3 до Положення про організацію освітнього процесу в 

Хмельницькому університеті управління та права.  
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