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Метою викладання дисципліни «Кримінальний процес» є набуття 

студентами знань з виявлення і розслідування кримінальних правопорушень, 

процедури судового розгляду кримінальних проваджень; формування вмінь та 

навичок складання основних кримінальних процесуальних документів, 

правильного тлумачення та застосування норм кримінального процесуального 

законодавства. Мета включає в себе три діалектично пов’язані між собою 

аспекти: 

а) науково-юридичний аспект мети полягає в тому, щоб по закінченню 

навчання бакалавр мав достатній рівень юридичних знань як про загальні 

вимоги до форми й змісту кримінальної процесуальної діяльності в цілому, так 

і про його особливості в окремих категоріях кримінальних проваджень, при 

цьому міг працювати у різноманітних умовах, що можуть мати місце на будь-

якому етапі кримінального провадження; 

б) загальноосвітній аспект мети полягає в тому, щоб по закінченню 

навчання бакалавр чітко уявляв процедуру кримінального провадження, 

особливості доказування його юридично значущих обставин, а також вмів 

грамотно та вірно фіксувати хід та результати процесуальних дій і рішень; 

в) виховний аспект мети полягає в тому, щоб максимально адаптувати 

бакалавра для повноцінної, плідної та ефективної роботи під час кримінального 

провадження і при цьому укріплення прав особи, яка залучається до такого 

провадження; сприяти формуванню патріотизму, громадсько-політичної та 

правової культури задля того, щоб у процесі кримінального провадження та у 

побуті він міг на своєму прикладі укріплювати імідж правоохоронних органів 

та держави в цілому.  

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни: «Кримінальний 

процес» є опанування студентами знань з «Кримінального права», 

«Криміналістики», «Судових та правоохоронних органів України» тощо. 

 

Згідно з вимогами освітньої програми Здобувачі повинні- знати: 

1) на понятійному рівні: основні терміни і юридичні категорії, що 

використовуються під час кримінального провадження, їх змістовне 

навантаження, зокрема що стосується засад кримінального провадження, 

правового статусу учасників кримінального провадження, суті доказів і 

доказування, системи заходів забезпечення кримінального провадження, 

слідчих (розшукових) дій, загальних положення досудового розслідування, 

повідомлення про підозру, зупинення й закінчення досудового розслідування, 

підсудності, судового провадження у першій інстанції, судове провадження з 

перегляду судових рішень, особливих порядків кримінального провадження; 

2) на фундаментальному рівні: правила застосування норм 

кримінального процесуального закону під час виконання завдань 

кримінального провадження, на всіх його етапах і стадіях; 

3) на практично-творчому рівні: правила правильного застосування 

кримінального процесуального закону в умовах конкуренції правових норм, а 
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також правила застосування аналогії закону і аналогії права під час 

кримінального провадження.  

- вміти: 

1) на репродуктивному рівні: правильно застосовувати кримінальний 

процесуальний закон у ситуаціях, які обговорювалися на заняттях. 

2) на алгоритмічному рівні: повно виконувати вимоги закону та 

відомчих нормативних актів щодо розслідування різних видів злочинів, а також 

тактично правильно проводити будь-які процесуальні дії. 

3) на евристичному рівні: здійснювати діяльність за складним 

алгоритмом, що містить процедуру прийняття рішень і потребує використання 

великих масивів оперативної та раніше отриманої інформації, а саме: 

- своєчасно виявляти кримінальні правопорушення та розкривати їх по 

„гарячих слідах”; 

- чітко знати всі елементи та етапи кримінального процесуального 

доказування і вміло здійснювати його; 

- правильно застосовувати прийоми фіксації процесуальних дій та рішень; 

- враховуючи психологічні особливості злочинної поведінки, тактично 

вірно та швидко обирати ефективні методи індивідуального спілкування з усіма 

учасниками кримінального провадження. 

4) на творчому рівні: здійснювати дослідження кримінальної 

процесуальної регламентації процедури кримінального провадження і за його 

результатами пропонувати зміни такої процедури, що дозволяє найбільш 

ефективно вирішувати завдання кримінального провадження. 

 

Обсяг навчальної дисципліни: 120 годин; 4 кредити ECTS протягом 2 

семестрів (60 годин; 2 кредити ECTS - перший (5-й) семестр) та (60 годин; 2 

кредити ECTS - другий (6-й) семестр). 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, СУТЬ І ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ 

 

Поняття і завдання кримінального процесу. Кримінальне процесуальне 

право і його місце в системі інших галузей права. Історичні форми 

кримінального процесу. Кримінальний процес як навчальна дисципліна, її роль 

у підготовці фахівців-правознавців. Зв’язок кримінального процесу з 

криміналістикою, кримінальним правом, оперативно-розшуковою діяльністю 

правоохоронних органів, іншими суміжними галузями права і спеціальних 

знань. 

Поняття та система стадії кримінального процесу, їх загальна 

характеристика, завдання та особливості. Поняття, структура і особливості 

кримінальних процесуальних правовідносин. Кримінальна процесуальна 

форма. Особливості кримінальної процесуальної форми. Уніфікація і 
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диференціація процесуальної форми, сучасні проблеми удосконалення 

кримінально-процесуальної форми. Кримінальні процесуальні функції: поняття 

і різновиди. Кримінальне переслідування: сутність і суб`єкти. Захист: сутність і 

суб`єкти. Правосуддя: сутність і суб`єкти. 

Гарантії у кримінальному судочинстві, їх характеристика. Кримінально-

процесуальні акти, їх види і значення. Фіксування кримінального провадження. 

Кримінальне процесуальне право – самостійна галузь права. Джерела 

кримінального процесуального права України. Поняття кримінального 

процесуального закону та його значення. Структура Кримінального 

процесуального кодексу України. Поняття, структура і види кримінальних 

процесуальних норм. Чинність кримінального процесуального закону у 

просторі, часі і щодо осіб. Значення рішень Конституційного Суду України, 

роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, відомчих нормативних актів 

МВС і Генеральної прокуратури України для кримінального судочинства. 

Умови застосування кримінального процесуального закону за аналогією. 

 

ТЕМА 2. ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Поняття та значення засад кримінального провадження. Система та 

класифікація засад кримінального судочинства і правові гарантії їх реалізації. 

Суть та значення окремих засад кримінального процесу: верховенство права; 

законність; рівність перед законом і судом; повага до людської гідності; 

забезпечення права на свободу та особисту недоторканність; недоторканність 

житла чи іншого володіння особи; таємниця спілкування; невтручання у 

приватне життя; недоторканність права власності; презумпція невинуватості; 

свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та 

членів сім'ї; заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за 

одне і те саме правопорушення; забезпечення права на захист; доступ до 

правосуддя; змагальність; безпосередність дослідження показань, речей і 

документів; забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи 

бездіяльності; публічність; диспозитивність; гласність і відкритість судового 

розгляду; розумність строків; мова, якою здійснюється кримінальне 

судочинство. 

 
ТЕМА 3. УЧАСНИКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Поняття учасників кримінального процесу, їх місце і роль у 

кримінальному судочинстві. Сторони та інші учасники кримінального 

провадження. Класифікація учасників у теорії кримінального процесу. Суд, 

суддя в кримінальному процесі. Функції та повноваження суду (судді). Слідчий 

суддя в досудовому провадженні. Прокурор у кримінальному процесі та його 

процесуальне становище у різних стадіях кримінального процесу. Органи 

досудового розслідування та їх компетенція. Керівник органу досудового 

розслідування. Процесуальне становище слідчого органу досудового 
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розслідування в кримінальному процесі. Процесуальна самостійність і 

незалежність слідчого. Підозрюваний та обвинувачений, їх права та обов’язки. 

Потерпілий як учасник кримінального процесу. Захисник і його процесуальне 

становище. Залучення захисника до кримінального провадження. Представники 

та законні представники потерпілого, їх права та обов’язки. Експерт і спеціаліст 

у кримінальному провадженні, відмінність в їхньому процесуальному 

становищі. Свідок, його права та обов’язки. Особи, які не можуть бути допитані 

як свідки. Процесуальне становище перекладача в кримінальному провадженні. 

Цивільний позивач та відповідач, їх представники. Секретар судового засідання 

та судовий розпорядник. Особа, відповідальна за перебування затриманих. 

Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному провадженні. 

Відводи, самовідводи і порядок їх вирішення. Державний захист працівників 

суду і правоохоронних органів. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному провадженні. 

 

ТЕМА 4. ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОЦЕСІ 

 

Поняття, сутність і значення кримінально-процесуального доказування. 

Доказове право. Елементи кримінально-процесуального доказування. Предмет, 

межі і суб’єкти доказування у кримінальному провадженні. Обов’язок 

доказування у кримінальному процесі. Особливості доказування в окремих 

стадіях кримінального провадження. Поняття доказів, та їх класифікація. 

Поняття джерел доказів та їх види. Засоби збирання доказів. Перевірка і оцінка 

доказів та їх джерел. Належність, достовірність і допустимість доказів. Умови 

визнання доказів недопустимими. Достатність доказів для прийняття рішення у 

кримінальному проваджені. Показання свідків, потерпілих підозрюваних, 

обвинувачених та експертів. Показання з чужих слів. Речові докази, строки і 

порядок їх зберігання. Документи, як джерела доказів. Вирішення питання про 

речові докази і документи. Висновок експерта і його доказове значення. 

 

ТЕМА 5. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види. 

Правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. 

Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. Порядок здійснення 

виклику. Повістка про виклик. Привід та порядок його виконання. Накладення 

грошового стягнення. Порядок вирішення питання про накладення грошового 

стягнення. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Порядок 

та строки тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом. 

Відсторонення від посади: порядок застосування та строки. Тимчасовий доступ 

до речей і документів. Речі і документи, до яких заборонено доступ. Виконання 

ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасове 

вилучення майна: підстави та процесуальний порядок проведення. Арешт 
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майна. Підстави для арешту майна. Клопотання про арешт майна та його 

розгляд. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів. Місце 

запобіжних заходів серед інших заходів процесуального примусу. Види 

запобіжних заходів. Обставини, що враховуюються при обранні запобіжного 

заходу. Клопотання про застосування запобіжного заходу. Особисте 

зобов’язання. Особиста порука. Домашній арешт. Застава, визначення її розміру 

та порядок внесення. Підстави і процедура звернення застави у доход держави. 

Застосування електронних засобів контролю. Тримання під варту як 

запобіжний захід. Підстави та процесуальний порядок тримання особи під 

вартою. Строки тримання під вартою і порядок їх продовження. Затримання з 

метою приводу. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Строки 

затримання. Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх. Підстави і 

процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного заходу. 

 

ТЕМА 6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування. Етапи 

досудового розслідування. Дізнання і досудове слідство, як форми досудового 

розслідування. Єдиний реєстр досудових розслідувань. Особливості 

розслідування кримінальних проступків. Поняття і значення загальних 

положень досудового розслідування. Підслідність та її види. Початок та місце 

провадження досудового розслідування. Строки дізнання і досудового слідства, 

порядок їх продовження. Розгляд клопотань про продовження строків 

досудового розслідування. Недопустимість розголошення відомостей 

досудового розслідування. Об’єднання і виділення матеріалів досудового 

розслідування. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його 

завершення. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів. Доручення слідчого. 

Використання науково-технічних засобів при проведенні досудового 

розслідування. Розслідування кримінальних правопорушень слідчою групою. 

Складання кримінально-процесуальних документів під час досудового 

розслідування. Здійснення прокурорського нагляду, відомчого і судового 

контролю за законністю в діяльності органів розслідування. 

Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень. Загальні положення спеціального досудового розслідування. 

Клопотання слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового 

розслідування. Розгляд клопотання про здійснення спеціального досудового 

розслідування. Вирішення питання про здійснення спеціального досудового 

розслідування. Порядок вручення процесуальних документів підозрюваному 

при здійсненні спеціального досудового розслідування 

 

ТЕМА 7. ПРОВАДЖЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

 

Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій. Класифікація слідчих 

(розшукових) дій. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення 
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слідчих (розшукових) дій. Допит, його види та його процесуальне оформлення. 

Допит свідка чи потерпілого  під час досудового розслідування в судовому 

засіданні. Особливості виклику і допиту малолітньої або неповнолітньої особи. 

Пред’явлення для впізнання та його види. Процесуальний порядок 

пред’явлення для впізнання. Особливості впізнання особи при забезпеченні 

безпеки учасників кримінального судочинства. Проведення допиту та 

пред’явлення для впізнання в режимі відеоконференції. Обшук та його види. 

Підстави і процесуальний порядок проведення обшуку. Особливості 

проведення окремих видів обшуку. Процесуальний порядок оформлення 

результатів обшуку. Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення 

окремих видів огляду. Особливості проведення огляду трупа. Ексгумація трупа, 

підстави і процесуальний порядок її проведення. Слідчий експеримент. 

Освідування і його види. Порядок проведення і оформлення окремих видів 

освідування. Експертиза та підстави її проведення. Отримання зразків для 

проведення експертизи.  

Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави проведення. Види 

негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і результатів негласних 

слідчих (розшукових) дій. Використання результатів негласних слідчих 

(розшукових) дій у доказуванні та в інших цілях. Загальні положення про 

втручання у приватне спілкування. 

 

ТЕМА 8. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 

 

Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру. Випадки 

повідомлення про підозру. Етапи повідомлення про підозру. Складання 

повідомлення про підозру. Зміст письмового повідомлення про підозру. 

Порядок повідомлення про підозру. Права підозрюваного та їх роз’яснення. 

Вручення письмового повідомлення про підозру. Зміна повідомлення про 

підозру. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб. 

 

 

ТЕМА 9. ЗУПИНЕННЯ І ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Поняття, підстави, умови та процесуальний порядок зупинення 

досудового розслідування. Розшук підозрюваного. Підстави і процесуальний 

порядок відновлення досудового розслідування. Загальні положення закінчення 

досудового розслідування. Форми закінчення досудового розслідування. 

Закриття кримінального провадження: підстави та процесуальний порядок. 

Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної 

відповідальності. Клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності. Відкриття матеріалів кримінального провадження іншій 

стороні. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. 

Обвинувальний акт та його значення. Структура та зміст обвинувального акту. 

Додатки до обвинувального акту. Клопотання про застосування примусових 



 9 

заходів медичного чи виховного характеру та його зміст. Вручення копій 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного чи виховного характеру та реєстру матеріалів досудового 

розслідування. Систематизація і технічне оформлення матеріалів 

кримінального провадження. 

 

ТЕМА 10. ПІДСУДНІСТЬ ТА ПІДГОТОВЧЕ СУДОВЕ 

ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі. Види 

підсудності. Підстави та порядок передачі справ з одного суду до іншого. 

Автоматизована система документообігу суду. Поняття, сутність і завдання 

підготовчого судового провадження. Порядок і строки підготовчого судового 

провадження. Порядок підготовчого судового провадження. Питання, які 

з’ясовуються суддею при підготовчому судовому провадженні. Рішення, які 

приймаються за результатами підготовчого судового провадження. Закриття 

кримінального провадження. Підстави і процесуальний порядок повернення 

обвинувального акту, клопотань про застосування примусових заходів 

виховного чи медичного характеру прокурору або за підсудністю. Призначення 

судового розгляду. Дії судді, пов’язані з підготовкою до судового розгляду. 

Закінчення підготовчого судового провадження. Ознайомлення з матеріалами 

кримінального провадження. 

 

ТЕМА 11. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД 

 

Поняття, суть і значення стадії судового розгляду. Загальні положення 

судового розгляду у кримінальному провадженні. Межі судового розгляду. 

Процедура судового розгляду. Суть, структура і завдання підготовчої частини 

судового засідання. Поняття і завдання судового слідства. Порядок 

дослідження доказів в судовому засідання. Спрощений порядок судового 

слідства. Порядок судових дебатів. Промови і репліки сторін. Останнє слово 

обвинуваченого. Процесуальний порядок постановлення судового рішення. 

Види судових рішень. Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового 

рішення. Поняття і значення вироку. Види вироків та їх зміст. Питання, що 

вирішуються судом при постановленні вироку. Порядок винесення ухвал у 

судовому засіданні. Ухвалення судового рішення і окрема думка судді. 

Проголошення судового рішення. Роз'яснення судового рішення. Вручення 

копії судового рішення. Журнал судового засідання. Технічна фіксація перебігу 

судового засідання. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції. 

Спрощене судове провадження щодо кримінальних проступків. Провадження в 

суді присяжних. 

 

ТЕМА 12. ПРОВАДЖЕННЯ З ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ 
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Види перегляду судових рішень у кримінальному процесі. Правова 

природа, сутність і завдання перевірки судових рішень в апеляційному порядку. 

Право на апеляційне оскарження. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в 

апеляційному порядку. Суди, які розглядають справи в апеляційному порядку, 

їх повноваження. Порядок і строки апеляційного оскарження. Апеляція, її 

форма та зміст. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції. 

Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова відкриття 

провадження. Підготовка до апеляційного розгляду. Межі перегляду судом 

апеляційної інстанції. Процесуальний порядок апеляційного провадження. 

Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної 

скарги. Підстави для скасування або зміни судового рішення. Рішення суду 

апеляційної інстанції. Вирок (ухвала про застосування примусових заходів 

виховного чи медичного характеру) суду апеляційної інстанції. 

Суть і завдання касаційного провадження. Право на касаційне 

оскарження. Рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку. 

Порядок і строки касаційного оскарження. Касаційна скарга та її зміст. 

Відкриття касаційного провадження. Підготовка касаційного розгляду. Межі 

перегляду судом касаційної інстанції. Процесуальний порядок касаційного 

розгляду. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду 

касаційної скарги. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом 

касаційної інстанції. Судові рішення суду касаційної інстанції.  

Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України. 

Право на звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом України. 

Строк подання заяви про перегляд судового рішення. Вимоги до заяви про 

перегляд судового рішення Верховним Судом України. Подання заяви про 

перегляд судового рішення. Порядок розгляду справи Верховним Судом 

України. Види судових рішень Верховного Суду України та їх обов’язковість.  

Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими 

обставинами. Характеристика нововиявлених обставин. Особи, які мають право 

порушити питання про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами. Органи перегляду судових рішень, що набрали законної сили, та 

межі їх повноважень. Строки перегляду судових рішень за нововиявленими 

обставинами. Відкриття кримінального провадження за нововиявленими 

обставинами. Порядок перегляду судового рішення за нововиявленими 

обставинами. Види судових рішень за наслідками кримінального провадження 

за нововиявленими обставинами. 

 

ТЕМА 13. ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Види особливих проваджень у кримінальному процесі. Кримінальне 

провадження на підставі угод. Види угод, їх ініціювання та умови укладання. 

Зміст угоди про примирення. Зміст угоди про визнання винуватості. Загальний 

порядок судового провадження на підставі угоди. Вирок на підставі угоди. 

Наслідки невиконання угоди. Кримінального провадження у формі приватного 
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обвинувачення. Початок кримінального провадження у формі приватного 

обвинувачення. Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному 

провадженні у формі приватного обвинувачення. Кримінальне провадження 

щодо окремої категорії осіб. Особи, щодо яких здійснюється особливий 

порядок кримінального провадження. Особливості притягнення до 

кримінальної відповідальності окремої категорії осіб, їх затримання і обрання 

запобіжного заходу. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. 

Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх. Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх. 

Особливості проведення процесуальних дій та застосування заходів примусу 

щодо неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених. Порядок застосування до 

неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру. 

Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не 

досягли віку кримінальної відповідальності. Особливості досудового 

розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових 

заходів виховного характеру. Кримінальне провадження щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру. Підстави для здійснення 

кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру. Особливості досудового та судового кримінального провадження 

щодо застосування примусових заходів медичного характеру та щодо обмежено 

осудних осіб. Проведення психіатричної експертизи. Обставини, що підлягають 

встановленню у кримінальному провадженні щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру. Продовження, зміна або припинення 

застосування примусових заходів медичного характеру. Особливості 

кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну 

таємницю. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження. 

Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, 

консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, 

що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком 

України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні. Місце 

проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених 

на території дипломатичних представництв, консульських установ, суден 

України.  

Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. 

 

ТЕМА 14. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ 

 

Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень. 

Набрання судовим рішенням законної сили. Наслідки набрання законної сили 

судовим рішенням. Обов`язковість рішень суду. Порядок та строки звернення 

судового рішення до виконання. Порядок виконання судових рішень у 

кримінальному провадженні. Органи і служби, які виконують вирок і 

забезпечують виконання кримінальних покарань. Відстрочка виконання вироку. 

Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків.  
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Процесуальний порядок розгляду та вирішення питань, які виникають під 

час виконання вироку. Підстави для звільнення від відбування кримінального 

покарання. Умовно-дострокове звільнення від покарання і заміна невідбутої 

частини покарання більш м’яким. Застосування до засуджених примусового 

лікування та його припинення. Тимчасове залишення засудженого у слідчому 

ізоляторі. Умови утримання осіб, засуджених до позбавлення волі. Розгляд 

судом клопотання про зняття судимості. Нагляд за дотриманням законів під час 

виконання судових рішень. 

 

ТЕМА 15. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПІД ЧАС 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному 

судочинстві. Законодавство, що регулює міжнародне співробітництво під час 

кримінального провадження. Обсяг та види міжнародного співробітництва під 

час кримінального провадження. Центральні органи України що забезпечують 

міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні. Міжнародна 

правова допомога при проведенні процесуальних дій. Зміст та форма запиту 

про міжнародну правову допомогу. Виконання запиту в іноземній державі. 

Розгляд запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову 

допомогу. Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову 

допомогу на території України. Виклик особи, яка перебуває за межами 

України. Допит за запитом компетентного органу іноземної держави шляхом 

проведення відео- або телефонної конференції. Розшук, арешт і конфіскація 

майна. Створення і діяльність спільних слідчих груп. Видача осіб, які вчинили 

кримінальне правопорушення (екстрадиція). Порядок підготовки документів та 

направлення запитів про видачу особи (екстрадицію). Межі кримінальної 

відповідальності виданої особи. Центральні органи України щодо видачі особи 

(екстрадиції). Особливості затримання особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення за межами України. Екстрадиційний арешт. Проведення 

екстрадиційної перевірки. Відмова у видачі особи (екстрадиції). Рішення за 

запитом про видачу особи (екстрадицію) та їх оскарження. Порядок і умови 

перейняття кримінального провадження від іноземних держав. Порядок 

кримінального провадження, що перейняте від іншої держави. Порядок і умови 

передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави. 

Наслідки передання кримінального провадження компетентному органу іншої 

держави. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача 

засуджених осіб. Підстави і порядок виконання вироків судів іноземних 

держав. Виконання вироку суду іноземної держави. Розгляд судом питання про 

приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством 

України. Умови передачі засуджених осіб і їх прийняття для відбування 

покарання. Визнання та виконання вироків міжнародних судових установ. 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 
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Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Кримінальний процес» передбачено: 

- для денної форми навчання – залік,  екзамен; 

- для заочної форми навчання – залік,  екзамен. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована 
стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані 
необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають 
поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані 
з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

Для навчальної дисципліни «Кримінальний процес» засобами діагностики 

знань (успішності навчання) виступають: 

Завдання (для проміжного контролю (по окремих темах) і підсумкового 

контролю знань); аудиторні контрольні роботи; перевірка наявності та якості 

виконаних індивідуальних завдань та самостійної роботи; курсова робота; 

залік; екзамен. 
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Додаток 1.1. 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни  

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

 

Лариса Наливайко 

___.___._______ 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС» 

 

Освітній ступінь : перший (бакалаврський) 

Спеціальність : 262 «Правоохоронна діяльність» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання  ДЕННА     Обсяг   4  кредити ЄКТС (120 годин); 2 кредити 

ECTS (60 годин). 

 

Факультет юридичний 
 

Курс 3   Групи  Б-ПД-731, Б-ПД-732, Б-ПД-733, Б-ПД-734 та Б-ПД-735. 

 

№
 т

ем
и

 з
гі

д
н

о
 з

 Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о

б
ся

г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

а 
р
о

б
о

та
 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р

ак
т.

 з
ан

я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Поняття, суть і завдання кримінального процесу  8 3 1 2   5 

2 Засади кримінального процесу 10 5 1 2 2 5 

3 Учасники кримінального процесу 10 5 1   4 5 

4 Докази і доказування у кримінальному процесі 10 5 1   4 5 

5 Заходи забезпечення кримінального провадження 13 8 2 2 4 5 

6 Загальні положення досудового розслідування 9 4 2 2   5 
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№
 т

ем
и

 з
гі

д
н

о
 з

 Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о

б
ся

г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

а 
р
о

б
о

та
 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р

ак
т.

 з
ан

я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Разом за семестр 60 30 8 8 14 30 

 Форма підсумкового контролю залік 

7 Провадження слідчих (розшукових) дій 16 12 2  6 6 

8 Повідомлення про підозру 12 6   2 4 

9 Зупинення і закінчення досудового розслідування 16 10  2 2 6 

10 Підсудність та підготовче судове провадження 10 4    4 

11 Судовий розгляд 14 8 2 2  4 

12 Провадження з перегляду судових рішень 6 2     4 

13 Особливі порядки кримінального провадження  14 8  2  4 

14 Виконання судових рішень 6 2    4 

15 Міжнародне співробітництво під час кримінального 

провадження  

4     4 

 Разом за семестр 60 20 4 6 10 40 

 Разом за рік 120 50 12 14 24 70 

 Форма підсумкового контролю екзамен 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових 

дисциплін, протокол від «28» травня 2019 № 20. 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри                     _____________     Олександра Скок 
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Додаток 1.2. 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

 

Лариса Наливайко 

___.___._______ 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС» 

 

Освітній ступінь : перший (бакалаврський) 

Спеціальність : 262 «Правоохоронна діяльність» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання  ЗАОЧНА     Обсяг   4  кредити ЄКТС (120 годин); 2 кредити 

ECTS (60 годин). 

 

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації   
 

Курс 3   Групи  ЮЗПД-731. 

 

№
 т

ем
и

 з
гі

д
н

о
 з

 Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о

б
ся

г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

а 
р
о

б
о

та
 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р

ак
т.

 з
ан

я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Поняття, суть і завдання кримінального процесу  10 2 1 1   8 

2 Засади кримінального процесу 10 2 1 1  8 

3 Учасники кримінального процесу 11 1 1    10 

4 Докази і доказування у кримінальному процесі 9 1 1    8 

5 Заходи забезпечення кримінального провадження 11 3 1 2  8 

6 Загальні положення досудового розслідування 9 1 1    8 

 Разом за семестр 60 10 6 4  50 
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№
 т

ем
и

 з
гі

д
н

о
 з

 Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о

б
ся

г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

а 
р
о

б
о

та
 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р

ак
т.

 з
ан

я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Форма підсумкового контролю залік 

7 Провадження слідчих (розшукових) дій 16 12 2  6 6 

8 Повідомлення про підозру 12 6   2 4 

9 Зупинення і закінчення досудового розслідування 16 10  2 2 6 

10 Підсудність та підготовче судове провадження 10 4    4 

11 Судовий розгляд 14 8 2 2  4 

12 Провадження з перегляду судових рішень 6 2     4 

13 Особливі порядки кримінального провадження  14 8  2  4 

14 Виконання судових рішень 6 2    4 

15 Міжнародне співробітництво під час кримінального 

провадження  

4     4 

 Разом за семестр 60 14 8 6  46 

 Разом за рік 120 24 14 10  96 

 Форма підсумкового контролю екзамен 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових 

дисциплін, протокол від «28» травня 2019 № 20. 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри                     _____________     Олександра Скок 
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Додаток 2 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни «Кримінальний процес» 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС» 

 

Освітній ступінь : перший (бакалаврський) 

 

Спеціальність : 262 «Правоохоронна діяльність» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

 

 

- Конституція України від 28 червня 1996 року // Офіційний вісник 

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

- акти міжнародного права: 

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

http://zako№2.rada.gov.ua 

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

1966 р. // http://zako№2.rada.gov.ua 

3. Європейська Конвенція про взаємодопомогу у кримінальних справах 

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

України. – 1998. –№13. 

4. Європейська Конвенція про видачу правопорушників від 13 грудня 

1957 року // Офіційний вісник України.  – 1998. – №13. 

5. Європейська Конвенція про передачу провадження у кримінальних 

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

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

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

http://zako№2.rada.gov.ua 

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

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

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

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

XLV.  – Москва: Международные отношения, 1991. 

9. 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. 
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10. 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 

11. 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. 

12. Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для 

предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские 

руководящие принципы). Приняты и провозглашены резолюцией 45/112 

Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года // Права человека. Сборник 

международных договоров. Том I. Универсальные договоры. Организация 

Объединенных Наций. Нью-Йорк и Женева, 1994. 

13. 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. 

14. 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:  
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. Закон України від 2 червня 2011 року «Про безоплатну правову 

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

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

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

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

http://zako№2.rada.gov.ua 

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

http://zako№2.rada.gov.ua  

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. 

7. Закон України від 23 грудня 1997 року «Про Уповноваженого 

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

– 1998.  – № 20.  – Ст. 99. 

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

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

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/conv/page3
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9. Закон України від 23 грудня 1993 року «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів» // Відомості Верховної Ради 

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

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

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

11. Закон України від 02 червня 2016 року «Про судоустрій і статус 

суддів»  // http://zako№2.rada.gov.ua 

12. Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-V11 «Про 

прокуратуру» // Відомості Верховної Ради України.  – 2014.  

13. 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. 

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

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

15. Закон України «Про електронні документи та електронний 

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

16. 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. 

17. Закон України від 22 грудня 2005 року «Про доступ до судових 

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

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

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

http://zako№2.rada.gov.ua 

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

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

20. Кримінальний 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. 

- постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, 

Верховного): 

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. 

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 
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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 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. 

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. 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=165571
http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=160045
http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=167563
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-03
http://ua-info.biz/legal/basete/ua-cmwusr.htm
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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 народних депутатів України до органів дізнання і досудового 

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

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 

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 

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. 

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. 

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. 

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. 

http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=9443
http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=19397
http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=9924
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-97
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-97
http://ua-info.biz/legal/baseop/ua-ymeuou.htm
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-99
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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

статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв’язку 

з окремими положеннями Конституції України // 

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

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. 

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. 

- підзаконні акти: 

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 

2. Про порядок здійснення підготовчого судового провадження 

відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, інформаційний 

лист ВССУ від 03.10.2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // 

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

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 

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 

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 

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  

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 
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8. 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. 

9. Положення про порядок здійснення помилування. Затв. Указом 

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

http://zako№2.rada.gov.ua 

10. 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. 

11. 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  

12. 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  

13. Інструкція про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати 

винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, 

прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про 

адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим 

установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів 

і спеціалістів // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 

року № 710. // http://zako№2.rada.gov.ua 

14. Порядок виплати винагороди та відшкодування витрат на проїзд і 

наймання житла, виплати добових народним засідателям і присяжним за час 

виконання ними обов’язків у суді // Затв. постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 жовтня 2002 року № 1506. // http://zako№2.rada.gov.ua 

15. Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у 

разі застосування застави як запобіжного заходу, постанова Кабінету Міністрів 

України № 15 від 11.01.2012 р., із змінами, несеними згідно з Постановою КМ 

№ 868 від 19.09.2012 р.// http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/15-2012-п. 

16. Про затвердження Порядку отримання дозволу суду на здійснення 

заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої 

інформації, постанова Кабінету Міністрів України № 1169 від 26.11.2007 р., із 

змінами, несеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012 р. // 

http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/868-2012-п. 

17. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України № 868 

від 19.09.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/868-2012-п 

18. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб, 
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постанова Кабінету Міністрів України № 1363 від 28.12.2011 р. // 

http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/1363-2011-п 

19. Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги про випадки затримання осіб, затверджений постановою 

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 

20. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх 

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

їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під 

час кримінального провадження, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України № 1104 від 19 листопада 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: // http://zako№2.rada.gov.ua 

21. Порядок передачі на зберігання тимчасово вилучених під час 

кримінального провадження документів, які посвідчують користування 

спеціальним правом, затверджений постановою Кабінету Міністрів України . 

№ 1104 від 19 листопада 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // 

http://zako№2.rada.gov.ua 

22. Порядок зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, вилучених з незаконного обігу, затверджений постановою КМУ № 

422 від 07.05.2008 р. (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 868 

від 19.09.2012 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // 

http://zako№2.rada.gov.ua 

23. Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, 

що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затверджений 

постановою КМУ № 1340 від 25.08.1998 р. (із змінами, внесеними згідно з 

Постановою КМУ № 1042 від 14.11.2012р.) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: // http://zako№2.rada.gov.ua 

24. Наказ МВС №696 від 09.08.2012 «Про затвердження Положення про 

порядок застосування електронних засобів контролю» // 

http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/z1503-12. 

25. Положення про порядок застосування електронних засобів контролю, 

затверджене наказом МВС України №696 від 09.08.2012 р. // 

http://zako№2.rada.gov.ua 

26. Наказ МВС №700 від 14.08.2012 «Про організацію взаємодії органів 

досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ 

у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень» // 

http://do№umvd.d№.ua/. 

27. Інструкцію з організації взаємодії органів досудового розслідування з 

іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні 

та розслідуванні кримінальних правопорушень, затверджена наказом МВС 

України №700 від 14.08.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua 

28. Наказ МВС №681 від 06.08.2012 «Про затвердження Інструкції з 

організації обліку та руху кримінальних проваджень” // 

http://search.ligazako№.ua/l_doc2.№sf/li№k1/MVS389.html. 
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29. Інструкцію з організації обліку та руху кримінальних проваджень, 

затверджена наказом МВС України №681 від 06.08.2012 р. // 

http://zako№2.rada.gov.ua 

30. Наказ МВС України № 940 від 22.11.2012 р «Про організацію 

реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші 

правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, та забезпечення 

оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України». 

// http://zako№2.rada.gov.ua 

31. Інструкція з організації реагування органів внутрішніх справ на 
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 42 

22. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського: 

www.nbuv.gov.ua 

23. Національна Парламентська бібліотека України: www.nplu.kiev.ua  

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

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

26. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка: 

www.korolenko.kharkov.com 

27. Електронний каталог Рівненської державної обласної бібліотеки: 

www.libr.rv.ua 

28. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. 

Тімірязєва: www.library.vinnitsa.com 
 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових 

дисциплін, протокол від «28» травня 2019 № 20. 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри                     _____________     Олександра Скок 
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