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Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, СУТЬ І ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОЦЕССУ 

Питання для самостійного вивчення: 

 

1. В яких значеннях вживається термін ―кримінальний процес‖? 

2. Як співвідносяться категорії ―кримінальний процес‖, ―кримінальне 

провадження‖, ―правосуддя у кримінальному провадженні‖? 

3. Які є історичні типи (форми) кримінального процесу? 

4. Які завдання кримінального процесу? 

5. Дайте визначення стадії кримінального процесу. 

6. Які стадії існують в кримінальному процесі України? 

7. Назвіть види кримінально-процесуальних функцій. 

8. З якого моменту розпочинаються кримінально-процесуальні відносини 

і коли вони завершуються? 

9. Які правовідносини вважаються кримінально-процесуальними? 

10. З яких елементів складається структура кримінально-процесуальних 

відносин? 

11. Назвіть види кримінально-процесуальних гарантій і які правові явища 

можна до них віднести. 

12. Що таке кримінально-процесуальна діяльність? 

13. Які акти є кримінально-процесуальними? 

14. Вкажіть структуру постанови як кримінально-процесуального акту. 

15. З яких частин складається протокол слідчої дії? 

 

 

Рекомендована література до Теми 1: 2.1-2.25; 9.1; 9.2; 9.13; 9.17; 9.20; 

9.31; 9.72; 9.73-9.75. 

 

 

ТЕМА 2. ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Питання для самостійного вивчення: 

 

1. В чому полягає суть засади (принципу) кримінального процесу? Яке 

його поняття? 

2. В чому полягає практичне значення засад кримінального процесу? 

3. Як класифікуються засади кримінального процесу. 

4. Які засади кримінального судочинства закріплені в Конституції України? 

5. В чому полягає суть принципу публічності кримінального процесу? 

6. В чому полягає суть принципу рівності  перед законом і судом? 

7. Яким чином діє принцип гласності і відкритості судового провадження? 
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8. В чому, на вашу думку, переваги змагального процесу? 

9. Складові формули презумпції невинуватості та забезпечення доведеності 

вини? 

10. Що означає забезпечення права на захист? Хто його здійснює в 

кримінальному процесі? 

11. Які органи здійснюють правосуддя в кримінальному провадженні? 

12. Що означає принцип таємниці спілкування? 

 

 

Рекомендована література до Теми 3: 1.11; 1.13; 1.14; 1.15 -1.17; 2.2; 

2.25; 4.11-4.31; 9.1; 9.2; 9.13; 9.17; 9.20; 9.31; 9.72; 9.73-9.75 

 

 

ТЕМА 3. УЧАСНИКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Питання для самостійного вивчення: 

 

1. Кого слід вважати учасником кримінальної процесуальної діяльності? 

2. В яких формах здійснюється правосуддя в кримінальному провадженні? 

3. Схарактеризувати процесуальний статус судді в кримінальному процесі. 

4. Схарактеризувати процесуальний статус присяжного. 

5. Яку функцію виконує прокурор в кримінальному процесі? Його 

процесуальний статус. 

6. Схарактеризувати завдання слідчого і його повноваження. 

7. Схарактеризувати повноваження керівника органу досудового 

розслідування. 

8. Перелічити оперативні підрозділи за законодавством України? 

9. Схарактеризувати процесуальні повноваження оперативних підрозділів? 

10. Назвати підстави для відводу судді, слідчого судді, прокурора, слідчого 

? Який порядок вирішення заявленого відводу? 

11. Хто визнається потерпілим і який його процесуальний статус в 

кримінальному процесі? 

12. Хто є підозрюваним в кримінальному процесі? Назвіть підстави для 

затримання особи як підозрюваного. 

13. Хто є обвинуваченим і який його процесуальний статус? 

14. Хто з учасників процесу має право мати свого представника? Який 

процесуальний статус представника? 

15. Хто є законним представником неповнолітнього підозрюваного і який 

його процесуальний статус? 

16. Хто може бути захисником підозрюваного, обвинуваченого /підсудного/ 

і які його права та обов’язки в кримінальному процесі? 

17. З якого часу допускається захисник в кримінальному процесі і в яких 

випадках його участь є обов’язковою? 

18. Які обставини виключають участь захисника? 
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19. Хто є цивільним позивачем у кримінальному провадженні і який його 

процесуальний статус? 

20. Хто може залучатись до процесу як цивільний відповідач і який його 

процесуальний статус? 

21. В яких випадках упровадженні приймає участь перекладач? Які вимоги 

до нього ставляться та які він має права та обов'язки в процесі? 

22. Хто може бути експертом у кримінальному провадженні, які його права 

та обов’язки? 

23. Яке процесуальне становище спеціаліста? За яких обставин він приймає 

участь у провадженні? 

 

Рекомендована література до Теми 4: 1.11; 1.13; 1.14; 1.15 -1.17; 4.11-

4.31; 7.2; 7.8; 9.1; 9.2; 9.13; 9.17; 9.20; 9.31; 9.72; 9.73-9.75. 

 

 

ТЕМА 4. ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОЦЕСІ 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Поняття та елементи кримінально-процесуального доказування? 

2. Які норми складають доказове право? 

3. Яким чином збираються докази та їх джерела? 

4. За якими правилами перевіряються докази та їх джерела? 

5. Які існують процесуальні правила оцінки доказів та їх процесуальних 

джерел?  

б. Що означає належність і допустимість доказів та їх джерел? 

7. У чому полягає зміст предмету кримінально-процесуального 

доказування? 

8. Що треба розуміти під межами і обсягом доказування у кримінальному 

процесі?  

9. Хто відноситься до суб`єктів кримінально-процесуального доказування 

і на кого покладений обов`язок доказування у кримінальному провадженні? 

10. Що треба розуміти під доказами та їх процесуальними джерелами в 

кримінальному процесі? 

11. Яка існує класифікація доказів та їх джерел у кримінальному процесі? 

12. Хто вважається свідком у кримінальному процесі? Які свідок має 

права, обов`язки і за що несе відповідальність? 

13. Які відомості складають предмет показань свідка і потерпілого? 

14. У чому полягають правила оцінки показань свідка і потерпілого? 

15. Які відомості складають предмет показань підозрюваного і 

обвинуваченого, в чому полягають їх різновидності і правила оцінки?  

16. В яких випадках призначення експертизи в кримінальному 

провадженні є обов`язковим? 
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17. Що таке висновок експерта, його доказове значення у кримінальному 

процесі? 

18. Що являють собою речові докази і в чому полягає порядок їх 

зберігання. Як вирішується питання про долю речових доказів? 

 

 

Рекомендована література до Теми 5: 2.4; 4.11-4.31; 7.2; 7.8; 7.32-7.33; 

7.39; 9.1; 9.2; 9.13; 9.17; 9.20; 9.31; 9.72; 9.73-9.75. 

 

ТЕМА 5. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ 

Питання для самостійного вивчення: 

 

1.Визначте поняття заходів забезпечення кримінального провадження.  

2 Які види заходів забезпечення кримінального провадження передбачено 

у КПК України? 

3. Як заходи забезпечення кримінального провадження можна 

класифікувати? 
4. Визначте поняття запобіжних заходів.  

5. Які види запобіжних заходів визначено у КПК України? 

6. Що є підставою застосування запобіжних заходів? 

7. У чому суть запобіжного заходу − особисте зобов'язання? 

8. Скільки поручителів може бути у підозрюваного,обвинуваченого? 

9. У чому суть запобіжного заходу застави? 

10. Хто і за якими правилами визначає розмір застави? 

11. У чому суть домашнього арешту як запобіжного заходу? 

12. У яких кримінальних провадженнях може бути застосований 

запобіжний захід тримання під вартою? 

13. З якого моменту обчислюється строк тримання під вартою? 

14. Які види затримання передбачено у КПК України? 

15 . Які причини неприбуття особи на виклик є поважними?  

16. До кого може бути застосований привід?  

17. За що може бути накладене грошове стягнення? 

18. Які документи можуть бути тимчасово вилученими?  

19. Щодо кого може буди здійснено відсторонення від посади?  

20. У чому полягає тимчасовий доступ до речей і документів? 

21. На яке майно можна накладати арешт? 

 

Рекомендована література до Теми 8: 1.11; 1.13; 1.14; 1.15 -1.17; 2.1-2.3; 

2.25; 4.1.-4.31; 6.7; 6.8; 6.10; 7.1; 7.15;8.2; 8.4; 8.22; 9.1; 9.2; 9.13; 9.17; 9.20; 9.31; 

9.72; 9.73-9.75. 
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ТЕМА 6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  

Питання для самостійного вивчення: 

 
1. Яке значення і завдання стадії досудового розслідування 

2. З якого моменту розпочинається досудове розслідування? 

3. Які слідчі дії можна проводити до внесення відомостей до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань? 

4. Які існують форми досудового розслідування та у чому їх відмінність? 

5. Які види підслідності у кримінальному процесі? 

6. Які правила об’єднання і виділення матеріалів досудового 

розслідування? 

7. Строки досудового розслідування кримінального проступку. 

8. Строки досудового розслідування злочинів. 

9.  Які строки розгляду клопотань під час досудового розслідування? 

10. Хто вирішує питання про можливість та обсяг розголошення 

відомостей досудового розслідування?  

11. Які є форми взаємодії слідчого і оперативних підрозділів? 

 

Рекомендована література до Теми 9: 1.11; 1.13; 1.14; 1.15 -1.17; 2.2; 

2.25; 4.1.-4.31; 7.1-7.38; 9.1; 9.2; 9.13; 9.17; 9.20; 9.31; 9.72; 9.73-9.75. 
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Індивідуальні завдання 

 

В освоєнні вузівських навчально-програмних матеріалів циклу правових 

дисциплін, у тому числі і курсу «Кримінальний процес», надзвичайно важливу 

роль відіграє не тільки активна участь студентів на лекційних, семінарських і 

практичних заняттях, а й їх самостійна робота з виконання індивідуально-

дослідних завдань. 

Індивідуально-дослідні завдання є невід’ємною складовою навчального 

процесу. Ці завдання покликані передусім активізувати творчу самостійну 

роботу студента, який може обирати з тих видів і форм які були рекомендовані 

викладачем. 

Індивідуальна навчально-дослідна робота студента має своєю метою 

забезпечити розширення й поглиблення теоретичних і практичних знань у 

сфері кримінального процесу; набути уміння застосувати теоретичні знання при 

вирішенні конкретних завдань із судової практики; шукати сучасні наукові 

досягнення і застосовувати їх при складанні процесуальних документів та 

вирішенні практичних завдань. 

Слід також наголосити, що список рекомендованих індивідуально-

дослідних завдань не є вичерпним. Навпаки, він є відкритим, орієнтовним і 

приблизним. Тобто, враховуючи те, що студент може зацікавитись окремими 

проблеми у межах певної тематики з курсу кримінального процесу, або 

проблематикою на збігу різних предметів (зокрема господарського процесу, а 

також зважаючи на різноманітність і динаміку кримінально-процесуальних 

відносин та враховуючи інші фактори, упорядники даного навчально-

методичного видання спрямовують студентів на виявлення власної ініціативи 

стосовно підготовки різних видів, форм і змісту індивідуально-дослідних 

занять, але із попереднім узгодженням із викладачем, який не тільки буде 

оцінювати проведену роботу, а й у разі необхідності надавати консультації. 

 

Пропоновані види й форми індивідуально-дослідних завдань: 

 

Підготовка процесуальних та службових документів, що складаються 

фахівцями при здійснені кримінального судочинства. 

Розв’язування практичних задач за проблематикою теми.  

Складання таблиць (порівняльних таблиць) за проблематикою теми. 

Складання схем (схем-характеристик) за проблематикою теми. 

Підготовка наукових, навчальних та інших матеріалів, не передбачених у 

списку рекомендованих індивідуально-дослідних завдань, але узгоджених і 

схвалених викладачем. 

 
ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, СУТЬ І ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

 Теми рефератів: 
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1. Історичні типи (форми) кримінального судочинства. 

2. Кримінальний процес як юридична наука. 

3. Історія становлення та розвитку вітчизняного кримінального процесу. 

4. Моральні засади кримінального судочинства.  

5. Сучасні напрями удосконалення кримінально-процесуальної форми. 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 

1. Формування списку правових актів, наукової та навчальної літератури 

за темою, який включає позиції, опубліковані за останні роки. 

2. Скласти тестові завдання за даною темою. 

 

 

Рекомендована література до Теми 1: 2.1-2.25; 9.1; 9.2; 9.13; 9.17; 9.20; 

9.31; 9.72; 9.73-9.75. 

 

 

ТЕМА 2. ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕССУ 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:  

Теми рефератів: 

 

1. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність під час 

кримінального провадження. 

2. Засада недоторканності житла чи іншого володіння особи та її 

реалізація у кримінальному провадженні. 

3. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини як засада 

кримінального процесу. 

4. Змагальність та свобода в поданні особами до суду доказів і 

диспозитивність як засади кримінального судочинства. 

5. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів 

та членів сім'ї як конституційна засада правосуддя у кримінальному 

провадженні. 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 

1. Формування списку правових актів, наукової та навчальної літератури за 

темою, який включає позиції, опубліковані за останні роки. 

2. Скласти тестові завдання за даною темою. 

 

Під час самостійної підготовки у власному зошиті кожен студент 

повинен письмово виконати завдання за наведеними нижче фабулами: 

 
1.За результатами обговорення під час семінарського заняття питання щодо 

системи принципів кримінального процесу підготувати таблицю за такою 
схемою:  
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№ 

 

Найменування принципу 

Статті нормативно-правових актів, де його врегульовано 

ЄКПЛ Конституція КПК Інші закони 

1 2 3 4 5 6 

      

 

2. Надайте характеристику принципу гласності і відкритості в 

кримінальному процесі, заповнивши таку таблицю: 

 

Принцип гласності і відкритості провадження 

Нормативне 

джерело 

закріплення 

Зміст принципу Винятки з основного змісту принципу 

В обов`язкому 

порядку 

З ініціативи суду 

чи за 

клопотанням 

учасників 

розгляду 

    

 

 

Яким принципом кримінального процесу слід керуватися під час 

прийняття цього рішення ? 

Чи має значення для вирішення ситуації вік Каверіної ? 

 

6. Надайте характеристику принципу змагальності сторін та свободи в 

наданні ними суду свох доказів і у доведенні перед судом їх переконливості в 

кримінальному процесі, заповнивши таку таблицю: 

Принцип змагальності 

Нормативне 

джерело 

закріплення 

Зміст принципу Особливості дії 

принципуна 

стадії  в досудого 

розслідування 

Положення 

принципув 

судових стадіях 

    

 

 

Рекомендована література до Теми 2: 1.11; 1.13; 1.14; 1.15 -1.17; 2.2; 

2.25; 4.11-4.31; 9.1; 9.2; 9.13; 9.17; 9.20; 9.31; 9.72; 9.73-9.75 

 

 

ТЕМА 3. УЧАСНИКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:  

Теми рефератів: 
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1. Роль органів досудового розслідування у реалізації кримінально-

процесуальних функцій.  

2. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

провадженні. 

3. Забезпечення прав і законних інтересів підозрюваного 

(обвинуваченого) в кримінальному процесі. 

4. Слідчий суддя, його права і обов’язки при здійснені судового контролю 

за дотриманням прав, свобод та інтересів у кримінальному провадженні. 

5. Роль спеціаліста у кримінальному провадженні. 

 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 

1. Формування списку правових актів, наукової та навчальної літератури за 

темою, який включає позиції, опубліковані за останні роки. 

2. Скласти тестові завдання за даною темою. 

 
 

Під час самостійної підготовки у власному зошиті кожен студент 

повинен письмово виконати завдання за наведеними нижче фабулами: 

 

1. Визначте підстави для відводу суб’єктів, які здійснюють кримінальне 

провадження, а також розкрийте порядок усунення цих суб’єктів від участі у 

провадженні, заповнивши таку таблицу: 

 

Відвід суб’єктів, які здійснюють кримінальне провадження 
Суб’єкти, що 

можуть бути 

відведені 

Підстави для 

відводу 

Суб’єкти, котрі 

мають право 

заявляти відвід 

Особи, що 

вирішують 

заявлений відвід  

Строк, протягом 

якого 

вирішується 

відвід 

Суддя     
слідчий суддя     
прокурор     
Слідчий     
присяжні     
     

 

 

2. Охарактеризуйте процесуальний статус підозрюваного, заповнивши таку 

таблицу: 

ПІДОЗРЮВАНИЙ 
Фактична підстава 

надання особі 

статусу 

підозрюваного 

Правова підстава 

участі особи як 

підозрюваного в 

кримінальному 

процесі 

Обовязки  Права Види юридичної 

відповідальності 
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3. Охарактеризуйте процесуальний статус обвинуваченого, заповнивши таку 

таблицу: 

ОБВИНУВАЧЕНИЙ 
Фактична підстава 

надання особі 

статусу 

обвинуваченого 

Правова підстава 

участі особи як 

обвинуваченого в 

кримінальному 

процесі 

Обовязки  Права Види юридичної 

відповідальності 

     

 

 
 

3. Визначте відміності в процесуальному положенні експерта та спеціаліста, 

за запропонованими в таблиці пунктами: 
 Екперт Спеціаліст 

Мета залучення в 

кримінальне провадження 

  

Правова підстава участі в 

кримінальному 

провадженні 

  

Наслідки невиконання 

процесуальний обовязків 

  

Оформлення результатів 

діяльності 

  

 

 

4. Охарактеризуйте процесуальний статус захисника, заповнивши таку 

таблицу: 

ЗАХИСНИК 
Правова підстава 

участі особи як 

захисника в 

кримінальному 

процесі 

Обовязки  Права Види юридичної 

відповідальності 

    

5. Охарактеризуйте процесуальний статус свідка, заповнивши таку таблицу: 

СВІДОК 
Фактична 

підстава надання 

особі статусу 

свідка 

Правова підстава 

участі особи як 

свідка в 

кримінальному 

процесі 

 Особи 

які не 

можуть 

бути 

допитані 

як 

свідки 

Особи, що 

мають право 

відмовлятися 

давати 

показання як 

свідки 

Обовязки Права Види юридичної 

відповідальності 

       
 

Рекомендована література до Теми 3: 1.11; 1.13; 1.14; 1.15 -1.17; 4.11-

4.31; 7.2; 7.8; 9.1; 9.2; 9.13; 9.17; 9.20; 9.31; 9.72; 9.73-9.75. 
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ТЕМА 4. ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОЦЕСІ 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:  

Теми рефератів: 

 

1. Правові гарантії у кримінально-процесуальному доказуванні. 

2. Непрямі докази в кримінальному процесі. 

3. Встановлення об’єктивної істини як мета кримінально-процесуального 

доказування. 

4. Використання результатів оперативно-розшукових заходів під час 

кримінально-процесуального доказування. 

5. Презумпції в кримінально-процесуальному доказуванні. 

6. Висновок експерта як джерело доказів. 

7. Речові докази у кримінальному процесі. 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 

1. Формування списку правових актів, наукової та навчальної літератури за 

темою, який включає позиції, опубліковані за останні роки. 

2. Скласти тестові завдання за даною темою. 

 

 

Під час самостійної підготовки у власному зошиті кожен студент 

повинен письмово виконати завдання за наведеними нижче фабулами: 

 

1. Надайте характеристику сутності та змісту кримінального 

процесуального доказування заповнивши таку таблицю: 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ДОКАЗУВАННЯ 

Поняття Мета Елементи Значення 

    

 

2. Охарактеризуйте юридичні властивості (ознаки) доказів у кримінальному 

процесі за такою схемою: 

ВЛАСТИВОСТІ (ОЗНАКИ) ДОКАЗІВ 

Надежність доказу: 

1. 

2. 

Неналежність доказів: 

1. 

2. 

 

Допуспимість доказу Недопустимість доказів: 

 

1. 

2. 

1. 

2. 
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3. Охарактеризуйте речові докази як джерело доказів у кримінальному 

процесі, заповнивши таку таблицу: 

РЕЧОВІ ДОКАЗИ 

Види речових 

доказів 

Алгоритм 

залучення до 

кримінального 

провадження 

Способи 

зберігання 

Особливості 

оцінки 

    

 

4. Здійсніть класифікацію доказів та їх джерел, про які йдеться у вироку, 

за такою схемою: 

 

 

 

№ 

 

 

Доказ 

 

Джерело, з 

якого він 

одержаний 

 

Класифікаційна група 

 

Обвинувальний 

чи 

виправдувальний 

Первинний 

чи 

похідний 

Прямий 

чи 

побічний 

Речовий 

чи 

особистий 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

Рекомендована література до Теми 4: 2.4; 4.11-4.31; 7.2; 7.8; 7.32-7.33; 

7.39; 9.1; 9.2; 9.13; 9.17; 9.20; 9.31; 9.72; 9.73-9.75. 

 

 

 

ТЕМА 5. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

Теми рефератів: 

 

1. Застосування запобіжного заходу у вигляді застави: історія розвитку та 

проблеми застосування. 

2. Проблема застосування строків тримання особи під вартою у контексті 

практики Європейського суду з прав людини та національного законодавства 

України.  

3. Міжнародні стандарти процедури затримання та взяття під варту. 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 

1. Формування списку правових актів, наукової та навчальної літератури за 

темою, який включає позиції, опубліковані за останні роки. 

2. Скласти тестові завдання за даною темою. 
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 Рекомендована література до Теми 5: 1.11; 1.13; 1.14; 1.15 -1.17; 2.1-

2.3; 2.25; 3.1.-3.31; 5.7; 5.8; 5.10; 6.1; 6.8; 7.2; 7.4; 7.22; 8.1; 8.11; 8.15; 8.18; 8.29; 

8.69; 8.70-8.72. 

 

ТЕМА 6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

 Теми рефератів: 

 

1. Зміст, форми та принципи взаємодії слідчого і оперативних підрозділів.  

2. Об`єднання і виділення матеріалів досудового розслідування під час 

досудового провадження.  

3. Гарантії недопустимопустимості розголошення відомостей досудового 

розслідування. 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 

1. Формування списку правових актів, наукової та навчальної літератури за 

темою, який включає позиції, опубліковані за останні роки. 

2. Скласти тестові завдання за даною темою. 

 

Рекомендована література до Теми 6: 1.11; 1.13; 1.14; 1.15 -1.17; 2.2; 

2.25; 4.1.-4.31; 7.1-7.38; 9.1; 9.2; 9.13; 9.17; 9.20; 9.31; 9.72; 9.73-9.75. 
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Критерії оцінювання самостійної роботи 

 

 

бал  за зміст реферату 

 

0 
не виконано 

3 

порушено вимоги щодо його обсягу або оформлення, студент доповідає 

безпосередньо з реферату, відповідей на питання аудиторії за темою 

реферату дати не може. 

6 
вимоги щодо його обсягу і оформлення в цілому додержані, студент 

підготовив тези для доповіді, намагається відповідати на питання аудиторії. 

9 

вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, доповідь здійснюється за 

планом без використання тексту реферату, студент відповідає на запитання 

за рефератом, але не впевнено 

12 
вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, студент вільно доповідає і 

відповідає на запитання за рефератом 

15 

вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, студент вільно доповідає і 

відповідає на запитання за рефератом, дискутує з аудиторією та викладачем, 

правильно аргументує свою думку. 

 

Додаткові вимоги 

1. Кількість законспектованих питань, призначених для підготовки до 

заняття відповідає кількості присвоюваних балів. 

2. Студент протягом модулю має підготувати 1 реферат. 

3. Підготовка доповіді на основі наукової статті оцінюється до 5 балів. 

4. Відповіді на питання для самостійного вивчення – до 7 балів. 

5. Додатково можуть бути оцінені в межах балів виділених на 

самостійну та індивідуальну роботу: участь у роботі наукового гуртка, 

наукових семінарах, конференціях або підготовка конкурсної роботи. 

6. Додатково нараховуються бали за участь студента в роботі наукового 

гуртка кафедри, в залежності від виду роботи, яку він здійснює до 8 балів в 

межах одного модулю. 

7. Кількість балів нараховується пропорційно кількості правильних 

відповідей. За виконання завдань, винесених на модульний контроль 

виставляється середній бал (сума балів у межах одного модуля поділена на два) 

– максимально 40 балів. 

8. Студентам, які повністю виконали навчальний план, позитивно 

атестовані з даної дисципліни за результатами модульних контролів (отримали 

60 балів і вище) на останньому тижні теоретичного навчання за їх згодою в 

заліково-екзаменаційній відомості проставляється рейтинговий бал і відповідна 

оцінка за 4-х бальною шкалою. 

9. За бажанням студент може складати підсумковий залік (екзамен) з 

метою підвищення оцінки, отриманої за результатами модульних контролів. 

Складова залікового (екзаменаційного) контролю має бути не більше 40 балів. 
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8. Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

 

бал вирішення практичних завдань 

0 Задача не вирішена або вирішена неправильно  

3 

Задача вирішена частково, без аналізу ситуації, належної аргументації та 

посилання на відповідні положення нормативних актів, відповідні 

документи не складені 

6 

Задача вирішена, але студент не може пояснити сутність рішення, 

посилається на не чинні нормативні акти, документи складені але 

неправильно  

9 
Задача вирішена, студент пояснює рішення з допомогою викладача або 

групи, документи складені правильно  

12 

Задача вирішена, студент самостійно пояснює прийняте рішення, 

посилається на відповідні положення нормативних актів, документи 

складено правильно 

15 

Задача вирішена, аналіз ситуації проведено правильно, студент самостійно 

пояснює прийняте рішення, посилається на конкретні норми законодавства, 

документи складено правильно, вільно визначає правильне рішення при 

варіюванні завдання 

бал кількість правильно вирішених тестових завдань 

0 20 % 

3 30 % 

6 40% 

9 50% 

12 70% 

15 85% 
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Інформаційне та методичне забезпечення. 

Рекомендована література 

 

1. Основні Міжнародні акти: 
 

1.1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // 

http://zako№2.rada.gov.ua 

1.3. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 

1966 р. // http://zako№2.rada.gov.ua 

1.4. Європейська Конвенція про взаємодопомогу у кримінальних справах 

(Ратифікована Законом України від 16 січня 1998 року) // Офіційний вісник 

України. – 1998. –№13. 

1.5. Європейська Конвенція про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 

року // Офіційний вісник України.  – 1998. – №13. 

1.6. Європейська Конвенція про передачу провадження у кримінальних 

справах від 15 травня 1972 року // Збірка договорів Ради Європи, Київ  – 2000. 

1.7. Конвенція про правову допомогу та правові відносини з цивільних, 

сімейних та кримінальних справ (Мінськ, 22 січня 1993 року) // 

http://zako№2.rada.gov.ua 

1.8. Угода про взаємодію міністерств внутрішніх справ незалежних держав в 

сфері боротьби із злочинністю (Алма-Ата, 24 квітня 1992 року) // 

http://zako№2.rada.gov.ua 

1.9. Угода між прокуратурою Російської Федерації та Генеральною 

прокуратурою України про правову допомогу та співробітництво від 21 травня 

1993 року // http://zako№2.rada.gov.ua 

1.10. Конвенція про права дитини. Ухвалена 44-ю сесією Генеральної 

Асамблеї ООН у 1989 році // http://zako№2.rada.gov.ua 

1.11. Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини від 4 

листопада 1950 року // Сборник международных договоров СССР.  – Выпуск 

XLV.  – Москва: Международные отношения, 1991. 

1.12. Європейська конвенція з відшкодування шкоди жертвам насильницьких 

злочинів від 24 листопада 1983 року // Сборник документов Совета Европы в 

области защиты прав человека и борьбы с преступностью.  – М., 1998. 

1.13.Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй щодо 

заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням (Токійські правила) від 14 

грудня 1990 року // http://zako№2.rada.gov.ua 

1.14. Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються здійснення 

правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила»). Прийняті на 96-му 

пленарному засіданні ООН у 1985 році // Права людини і професійні стандарти 

для працівників міліції та пенітенціарних установ в документах міжнародних 

організацій.  – Амстердам-Київ, 1996. 

1.15. Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для 

предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские 

руководящие принципы). Приняты и провозглашены резолюцией 45/112 
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Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года // Права человека. Сборник 

международных договоров. Том I. Универсальные договоры. Организация 

Объединенных Наций. Нью-Йорк и Женева, 1994. 

1.16. Основні принципи незалежності судових органів (Схвалені 

резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї від 29 листопада та 13 

грудня 1985 року) // «Права людини і професійні стандарти для юристів» в 

документах міжнародних організацій.  – К., 1996. 

1.17. Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих 

судебное преследование. Приняты восьмым Конгрессом Организации 

Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями (Гавана, Куба, 27 августа  – 7 сентября 1990 года) // Права 

человека. Сборник международных договоров. Том I. Универсальные 

договоры. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк и Женева, 1994. 

Закони України:  

 

2.1. Конституція від 28 червня 1996 року // Офіційний вісник України. – 

2010. – № 72/1 Спеціальний випуск. – Ст. 2598 

2.1. Закон України від 5 липня 2012 року № 5076-VI «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» // zako№2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/co№v/page3 

2.2. Закон України від 2 червня 2011 року «Про безоплатну правову 

допомогу» // zako№2.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/co№v 

2.3. Закон України «Про застосування амністії в Україні» від 1 жовтня 1996 

року // Відомості Верховної Ради України.  – 1996.  – № 48.  – Ст. 263 

2.4. Закон України від 25 лютого 1994 року «Про судову експертизу» // 

http://zako№2.rada.gov.ua 

2.5. Закон України від 30 червня 1993 року «Про попереднє ув’язнення» // 

http://zako№2.rada.gov.ua  

2.6. Закон України від 11 грудня 2003 року «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні» // Урядовий кур’єр № 7 від 15 січня 

2004 року. 

2.7. Закон України від 23 грудня 1997 року «Про Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини» // Відомості Верховної Ради України.  – 1998.  – 

№ 20.  – Ст. 99. 

2.8. Закон України від 24 березня 1999 року «Про Дисциплінарний статут 

Збройних Сил України» // Відомості Верховної Ради України.  – 1999.  – № 22-

23.  – Ст. 197. 

2.9. Закон України від 22 березня 2001 року «Про розвідувальні органи 

України» // Відомості Верховної Ради України.  – 2001.  – № 19.  – Ст. 94. 

2.10. Закон України від 23 грудня 1993 року «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів» // Відомості Верховної Ради 

України.  – 1994.  – № 11.  – Ст. 50. 

2.11. Закон України від 29 червня 2004 року «Про міжнародні договори 

України» // Урядовий кур’єр.  – № 155.  – 18 серпня 2004 року. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/conv/page3
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2.12. Закон України від 7 липня 2010 року «Про судоустрій і статус суддів»  – 

К., 2010. // http://zako№2.rada.gov.ua 

2.13. Закон України від 5 листопада 1991 року «Про прокуратуру» // 

Відомості Верховної Ради України.  – 1991.  – № 53.  – Ст. 793. 

2.14. Закон України від 23 грудня 1993 року «Про забезпечення безпеки осіб, 

які беруть участь у кримінальному судочинстві» // Відомості Верховної Ради 

України.  – 1994.  – № 11.  – Ст. 51. 

2.15. Закон України від 18 лютого 1992 року «Про оперативно-розшукову 

діяльність» // Відомості Верховної Ради України.  – 1992.  – № 22.  – Ст. 303. 

2.16. Закон України від 30 червня 1993 року «Про організаційно-правові 

основи боротьби з організованою злочинністю» // Відомості Верховної Ради 

України.  – 1993.  – № 35.  – Ст. 358. 

2.17. Закон України «Про електронні документи та електронний 

документообіг»: Офіц. видання.  – К, 2003. 

2.18. Закон України від 1 грудня 1994 року «Про порядок відшкодування 

шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, 

досудового слідства, прокуратури і суду» // Відомості Верховної Ради України.  

– 1995.  – № 1.  – Ст. 1. 

2.19. Закон України від 21 квітня 1995 року «Про органи і служби у справах 

дітей та спеціальні установи для дітей» від 24 січня 1995 року // Відомості 

Верховної Ради України.  – 1995.  – № 6.  – Ст. 35. 

2.20. Закон України від 26 квітня 2001 року «Про охорону дитинства» // 

Відомості Верховної Ради України.  – 2001.  – № 30.  – Ст. 142. 

2.21. Закон України від 7 березня 2002 року «Про Військову службу 

правопорядку у Збройних Силах України» // Відомості Верховної Ради України.  

– 2002.  – № 32.  – Ст. 225. 

2.22. Закон України від 22 грудня 2005 року «Про доступ до судових рішень» 

// Відомості Верховної Ради України.  – 2006.  – № 15.  – Ст. 128. 

2.23. Резолюція 34/169 Генеральної Асамблеї ООН «Кодекс поведінки 

посадових осіб з підтримання правопорядку» від 17 грудня 1979 р. // 

http://zako№2.rada.gov.ua 

2.24. Кримінальний кодекс України (із змінами та доповненнями станом на 

15 січня 2012 року). – Х.: Одіссей, 2012. – 225 с. 

2.25. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 

Кримінального процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

 

Матеріали Вищого спецiалiзованого суду України  

з розгляду цивільних i кримінальних справ 

3.1. Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під 

час досудового розслідування, інформаційний лист ВССУ від 09.11.2012 року 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://sc.gov.ua/ua/2012_rik.html 

3.2. Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно 

до Кримінального процесуального кодексу України, інформаційний лист ВССУ 
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від 03.10.2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // 

http://sc.gov.ua/ua/i№formacij№i_listi.html 

3.3. Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому 

провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального 

кодексу України, інформаційний лист ВССУ від 05.10.2012 року [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: // http://sc.gov.ua/ua/i№formacij№i_listi.html 

3.4. Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі 

угод, інформаційний лист ВССУ від 15.11.2012 року [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: // http://sc.gov.ua/ua/i№formacij№i_listi.html 

3.5. Про деякі питання порядку здійснення судового провадження з 

перегляду судових рішень у суді апеляційної інстанції відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України, інформаційний лист ВССУ 

від 21.11.2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // 

http://sc.gov.ua/ua/i№formacij№i_listi.html 

3.6. Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду апеляційної 

інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у 

кримінальному провадженні, інформаційний лист ВССУ від 29.01.2013 року 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://sc.gov.ua/ua/2013_rik.html  

3.7. Про деякі питання застосування розділу ХІ «Перехідні положення» 

Кримінального процесуального кодексу України, інформаційний лист ВССУ 

від 26.11.2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://sc.gov.ua/ua/2012_rik.html 

 

 

Рішення Конституційного Суду України: 

 

4.1. Рішення Конституційного Суду України від 12 липня 2011 року № 9-

рп/2011 у справі за конституційними поданнями 54 народних депутатів України 

та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) окремих положень Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів», Кримінально-процесуального кодексу України, Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, 

Кодексу адміністративного судочинства України (щодо принципу 

інстанційності в системі судів загальної юрисдикції) // Офіційний вісник 

України. – 2011.  – № 60. – Ст. 2418. 

4.2. Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 2011 року № 19-

рп/2011 у справі за конституційним зверненням громадянина Осетрова Сергія 

Володимировича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 

55 Конституції України, частини другої статті 2, пункту 2 частини третьої 

статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України, частини третьої 

статті 110, частини другої статті 236 Кримінально-процесуального кодексу 

України та конституційним поданням Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ щодо офіційного тлумачення 

положень статей 97, 110, 234, 236 Кримінально-процесуального кодексу 

http://sc.gov.ua/ua/informacijni_listi.html
http://sc.gov.ua/ua/informacijni_listi.html
http://sc.gov.ua/ua/informacijni_listi.html
http://sc.gov.ua/ua/informacijni_listi.html
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України, статей 3, 4, 17 Кодексу адміністративного судочинства України в 

аспекті статті 55 Конституції України (справа про оскарження бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень щодо заяв про злочини) // 

http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=165571. 

4.3. Рішення Конституційного Суду України від 20 жовтня 2011 року № 12-

рп/2011 у справі за конституційним поданням Служби безпеки України щодо 

офіційного тлумачення положення частини третьої статті 62 Конституції 

України // http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=160045 

4.4. Рішення Конституційного Суду України від 18 січня 2012 року № 1-

рп/2012 у справі за конституційними поданнями 47 та  50 народних депутатів 

України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частин 

шостої, сьомої статті 218 Кримінально-процесуального кодексу України  

(справа про ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами 

кримінальної справи) // http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=167563. 

4.5. Рішення Конституційного Суду України від 30 січня 2003 року № 1-

12/2003 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положень частини 

третьої статті 120, частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 

Кримінально-процесуального кодексу України (справа про розгляд судом 

окремих постанов слідчого і прокурора) // 

http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-03. 

4.6. Рішення Конституційного Суду України від 12 квітня 2012 року № 9-

рп/2012 у справі за конституційним зверненням громадянина Трояна Антона 

Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції 

України (справа про рівність сторін судового процесу) // 

http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=174313. 

4.7. Рішення Конституційного суду України від 8 липня 2003 року № 14-

рп/2003 у справі за поданням 50 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положення статті 150 

Кримінально-процесуального кодексу України стосовно тяжкості злочину 

(справа про врахування тяжкості злочину при застосуванні запобіжного заходу) 

// http://ua-i№fo.biz/legal/basete/ua-cmwusr.htm. 

4.8. Рішення Конституційного Суду України від 16 листопада 2000 року у 

справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія 

Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції 

України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 

271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право 

вільного вибору захисника) // Офіційний вісник України.  – 2000.  – № 47.  – 

Ст. 2045. 

4.9. Рішення Конституційного Суду України від 20 березня 2002 року № 4-

рп/2002 у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ 

України щодо офіційного тлумачення положень статті 86 Конституції України, 

а також частини другої статті 15 та частини першої статті 16 Закону України 

«Про статус народного депутата України‖ (справа про запити і звернення 
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народних депутатів України до органів дізнання і досудового слідства) // 

http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=9443. 

4.10. Рішення Конституційного Суду України від 10 вересня 2008 року № 

15-рп/2008 у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів 

України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень 

статті 1, частини першої статті 7, статей 8, 9, 10, частини четвертої статті 14, 

статті 17, частини першої статті 20, частини третьої статті 29 Закону України 

«Про прокуратуру―(справа про повноваження прокуратури відповідно до 

пункту 9 розділу XV «Перехідні положення― Конституції України) 

http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=19397 

4.11. Рішення Конституційного Суду України від 11 грудня 2007 року № 11-

рп/2007 у справі за конституційним зверненням громадянина Касьяненка 

Бориса Павловича щодо офіційного тлумачення положень пункту 8 частини 

третьої статті 129 Конституції України, частини другої статті 383 Кримінально-

процесуального кодексу України // 

http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=9924 

4.12. Рішення Конституційного Суду України від 30 жовтня 1997 року № 

vd971030 v№5-зп у справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 

Закону України «Про інформацію» та статті 12 Закону України «Про 

прокуратуру» (справа К.Г.Устименка) // 

http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-97. 

4.13. Рішення Конституційного Суду України від 25 листопада 1997 року № 

v006p710-97 у справі за конституційним зверненням громадянки Дзюби Галини 

Павлівни щодо офіційного тлумачення частини другої статті 55 Конституції 

України та статті 248-2 Цивільного процесуального кодексу України (справа 

громадянки Дзюби Г.П. щодо права на оскарження в суді неправомірних дій 

посадової особи) // http://zako№1.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-97. 

4.14. Рішення Конституційного Суду України від 06.07.1998 № 10-рп/98 у 

справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента 

України від 24 квітня 1997 року № 371 «Про Національне бюро розслідувань 

України» (справа щодо утворення Національного бюро розслідувань України) // 

http://ua-i№fo.biz/legal/baseop/ua-ymeuou.htm. 

4.15. Рішення Конституційного Суду України від 9 лютого 1999 року № 1-

7/99 у справі за конституційним зверненням Національного банку України 

щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції 

України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових 

актів) // http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-99. 

4.16. Рішення Конституційного Суду України від 11.04.2000 № 1-19/2000у 

справі за конституційним поданням Генеральної прокуратури України щодо 

офіційного тлумачення положень статті 86 Конституції України та статей 12, 19 

Закону України «Про статус народного депутата України» (справа про запити 

народних депутатів України до прокуратури) // http://ua-i№fo.biz/legal/basezp/ua-

zmehjt.htm. 
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4.17. Рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 1999 року  № 1-

15/99 у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ 

України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 

Конституції України (справа про депутатську недоторканність) // 

http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=9339. 

4.18. Рішення Конституційного Суду України від 19 квітня 2000 року №  1-

3/2000 у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України 

щодо офіційного тлумачення положень статті 58 Конституції України, статей 6, 

81 Кримінального кодексу України (справа про зворотну дію кримінального 

закону в часі) // http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=9354. 

4.19. Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 2000 року № 1-

31/2000 у справі у справі за конституційним поданням Президента України 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови 

Верховної Ради України «Про чинність Закону України «Про Рахункову 

палату», офіційного тлумачення положень частини другої статті 150 

Конституції України, а також частини другої статті 70 Закону України «Про 

Конституційний Суд України» стосовно порядку виконання рішень 

Конституційного Суду України (справа про порядок виконання рішень 

Конституційного Суду України) // 

http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-00. 

4.20. Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 2000 року № 1-

31/2000 у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень 

статті 32 Закону України «Про Державний бюджет України на 2000 рік» та 

статті 25 Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік» 

(справа про відшкодування шкоди державою) // 

http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-01. 

4.21. Рішення Конституційного Суду України від 3 жовтня 2001 року № 1-

36/2001 у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ 

України щодо офіційного тлумачення положень статті 86 Конституції України, 

а також частини  другої статті 15 та частини першої статті 16 Закону України 

«Про статус народного депутата України» (справа про запити і звернення 

народних депутатів України до органів дізнання і досудового слідства) // 

http://ua-i№fo.biz/legal/baseie/ua-xmwlfu.htm. 

4.22. Рішення Конституційного Суду України від 26 червня 2003 року № 1-

31/2000 у справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України 

про офіційне тлумачення положень частин першої, третьої статті 80 

Конституції України, частини першої статті 26, частин першої, другої, третьої 

статті 27 Закону України «Про статус народного депутата України» та за 

конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України про офіційне 

тлумачення положення частини третьої статті 80 Конституції України стосовно 

затримання народного депутата України (справа про гарантії депутатської 

недоторканності) // http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-03. 
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4.23. Рішення Конституційного Суду України від 14 жовтня 2003 року № 1-

21/2003 у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України 

про офіційне тлумачення положень частини другої статті 84, пункту 34 частини 

першої статті 85, частини першої статті 86, статті 91 Конституції України, 

частин другої, третьої, четвертої статті 15 Закону України «Про статус 

народного депутата України» (справа про направлення запиту до Президента 

України) // http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-03. 

4.24. Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 1-

45/2010 у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України 

«Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-IV 

(справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) // 

http://zako№1.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-10. 

4.25. Рішення Конституційного Суду України від 22 квітня 2008 року № 1-

18/2008 у справі за конституційним поданням 52 народних депутатів України та 

за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 15 Кодексу 

адміністративного судочинства України, статті 7 Цивільного процесуального 

кодексу України (справа про мову судочинства) // 

http://zako№1.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-08. 

4.26. Рішення Конституційного Суду України від 30 червня 2009 року № 1-

17/2009 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положень частин сьомої, 

дев’ятої, пункту 2 частини шістнадцятої статті 2368 Кримінально-

процесуального кодексу України // www.ccu.gov.ua/doccatalog/docume№t?id. 

4.27.  Рішення Конституційного Суду України від 10 вересня 2009 року № 1-

26/2009 у справі за конституційним поданням Президента України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про 

тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові 

спеціальні комісії Верховної Ради України» // 

http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-09. 

4.28. Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2009 року № 1-

23/2009 у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря 

Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції 

України (справа про право на правову допомогу) // 

http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-09. 

4.29. Рішення Конституційного Суду України від 25 січня 2012 року № 1-

11/2012 у справі за конституційним поданням правління Пенсійного фонду 

України щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, 

третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини 

другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 

частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої 

статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв’язку 
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з окремими положеннями Конституції України // 

http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-12. 

4.30. Рішення Конституційного Суду України від 12 квітня 2012 року № 1-

10/2012 у справі за конституційним зверненням громадянина Трояна Антона 

Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції 

України (справа про рівність сторін судового процесу) // 

http://zako№1.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-12. 

4.31. Рішення Конституційного Суду України від 18 квітня 2012 року № 1-

13/2012 у справі за конституційним зверненням громадянина Кузьменка Віталія 

Борисовича щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 364 

Кримінального кодексу України (справа щодо застосування кваліфікуючої 

ознаки «працівник правоохоронного органу» до працівника державної 

виконавчої служби) // http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-12. 

 

Укази Президента України: 

5.1. Концепція реформування кримінальної юстиції України. Затв. Указом 

Президента України від 8 квітня 2008 року № 311/2008 «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про хід 

реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів» // 

Офіційний вісник Президента України. – 2008.  – № 12. – Ст. 486. 

5.2. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи 

іноземних держав в Україні. Затверджене Указом Президента України Указом 

Президента України від 10 червня 1993 року № 198/93 // Голос України.  – 1993.  

– 26 червня. 

5.3. Положення про порядок здійснення помилування. Затв. Указом 

Президента України від 12 квітня 2000 року № 588/2000 // 

http://zako№2.rada.gov.ua 

5.4. Концепція забезпечення захисту законних прав та інтересів осіб, які 

потерпіли від злочинів, схвалена Указом Президента України від 28 грудня 

2004 року № 1560/2004 // Офіційний вісник України.  – 2004.  – № 52.  – 

Ст. 3435. 

 

Постанови Кабінету Міністрів України: 

6.1. Типове положення про притулок для дітей служби у справах дітей. Затв. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 року № 565 // 

http://zako№2.rada.gov.ua 

6.2. Концепція Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки». Схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2006 року № 229-р // 

http://zako№2.rada.gov.ua  

6.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року № 1506 

«Про затвердження Порядку виплати винагороди та відшкодування витрат на 

проїзд і наймання житла, виплати добових народним засідателям і присяжним 

за час виконання ними обов’язків у суді‖ // http://zako№2.rada.gov.ua  
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України № 15 від 11.01.2012 р., із змінами, несеними згідно з Постановою КМ 
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6.8. Про затвердження Порядку отримання дозволу суду на здійснення 
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постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України № 868 
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Кабінету Міністрів України № 1363 від 28.12.2011 р., із змінами, внесеними 

згідно з Постановою КМ № 504 від 06.06.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua 

6.11. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх 

реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з 
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http://zako№2.rada.gov.ua 
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6.13. Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, 
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Постановою КМУ № 1042 від 14.11.2012р.) [Електронний ресурс]. – Режим 
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Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, Головного 

управління внутрішніх військ МВС України, затверджений наказом МВС 
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України, затверджені, наказом МВС України № 940 від 22.11.2012 р// 

http://zako№2.rada.gov.ua 
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події та положень про комісії‖.// http://zako№2.rada.gov.ua 
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