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В С Т У П  

 

Мета викладання навчальної дисципліни «Криміналь- 

ний процес» полягає в наданні студентам знань із питань 

кримінального процесу, зокрема, і через призму положень 

Конвенції про захист прав і основоположних свобод (далі – 

Конвенції, КЗПЛ), порядку здійснення кримінального про- 

вадження, опануванні ними основних категорій кримінального 

процесуального права, оволодінні навичками як тлумачення 

норм кримінального процесуального права і практичного їх 

застосування при вирішенні конкретних питань, так і 

інтерпретування й застосування положень Конвенції і практики 

ЄСПЛ як джерел кримінального процесуального права, аналізу 

кримінального процесуального законодавства і його 

застосування з урахуванням положень Конвенції і практики 

ЄСПЛ, набутті досвіду аналітичної роботи у предметній сфері.  

Для досягнення поставленої мети передбачається 

вирішення наступних завдань: 

– вивчити норми кримінального процесуального права й 

набути навичок застосування методів герменевтики з метою їх 

усвідомлення; 

- набути навичок узагальнення практики ЄСПЛ, 

виокремлення правової позиції й застосування її під час 

вирішення питань кримінального провадження;  

– вивчити доктринальні підходи до розуміння сутності 

кримінального процесу, кримінальних процесуальних функцій, 

процесуального становища учасників кримінального прова- 

дження, доказів і доказування, застосування заходів забезпе- 

чення кримінального провадження тощо; 

– здійснити узагальнення правозастосовної практики з 

метою набуття навичок складання кримінальних процесуальних 

документів і прийняття кримінальних процесуальних рішень.  
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Р о з д і л  I. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ, СИСТЕМА, ЗАСАДИ  

ТА СУБ’ЄКТИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

Поняття, завдання і система кримінального процесу. 

Поняття й сутність кримінального процесу, його завдання і 

роль у державному механізмі запобігання злочинності й 

охороні прав особи. Кримінальні процесуальні відносини, їх 

склад, види, виникнення, зміна і припинення. Історичні форми 

(типи) кримінального процесу.  

Поняття і значення кримінального процесуального 

права, його предмет і метод. Співвідношення кримінального 

процесуального права з кримінальним процесом. Кримінальне 

процесуальне право як галузь права. Взаємозв’язок кримі- 

нального процесуального права з кримінальним правом та 

іншими галузями права й суміжними галузями знань. 

Кримінальний процес і правосуддя.  

Кримінальний процес як наука й навчальна дисципліна. 

Система, предмет і метод кримінальної процесуальної науки. 

Перспективні напрями наукових досліджень. Механізм кримі- 

нального процесуального регулювання. Співвідношення імпе- 

ративності й диспозитивності в регулюванні кримінальної 

процесуальної діяльності. 

Система кримінального процесу. Кримінальна проце- 

суальна форма, її поняття й значення.  

Поняття і значення кримінальних процесуальних гарантій. 

Роль кримінальних процесуальних гарантій в забезпеченні прав і 

свобод особи у кримінальному провадженні.  

Кримінальні процесуальні функції. Моральні засади 

кримінальної процесуальної діяльності. 

Кримінальне процесуальне законодавство. 

Виникнення й основні етапи розвитку вітчизняного 

кримінального процесуального законодавства. Реформування 

кримінального процесуального законодавства в Україні. Роль і 

значення Конституції України, норм міжнародного права, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, у 

регулюванні кримінального провадження. Кримінальний проце- 

суальний кодекс України та інші закони в системі джерел 

кримінального процесуального права.  
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Рішення Європейського суду з прав людини як джерело 

кримінального процесуального права. Значення рішень 

Конституційного Суду України, постанов Верховного Суду, 

наказів та інструкцій Генерального прокурора, СБУ і МВС 

України для кримінального провадження.  

Норми кримінального процесуального права, їх 

структура і зміст. Тлумачення норм кримінального процесу- 

ального права. Роль тлумачення в переборенні дефектів логіко-

структурної побудови системи кримінального процесуального 

права і в розумінні оцінних понять. Концепція автономного 

тлумачення у практиці ЄСПЛ («Адольф проти Австрії», 

«Девейер проти Бельгії»). 

Дія кримінального процесуального закону у просторі, 

часі та за колом осіб.  

Засади кримінального провадження. Поняття і значення 

загальних засад кримінального провадження. Засади криміналь- 

ного провадження за Конституцією України і Кримінальним 

процесуальним кодексом України. Система засад криміналь- 

ного провадження. Загальноправові, загальнопроцесуальні, 

кримінальні процесуальні засади.  

Нормативний зміст загальних засад кримінального 

провадження. Використання практики ЄСПЛ при тлумаченні 

змісту засад кримінального провадження. Верховенство права 

(рішення ЄСПЛ у справах «Брумареску проти Румунії», 

«Христов проти України»). Законність (рішення ЄСПЛ у справі 

«Михайлюк та Петров проти України», «Кац та інші проти 

України»). Рівність перед законом і судом (рішення ЄСПЛ у 

справах «Надточій проти України», «Бендерський проти 

України»). Повага до людської гідності (рішення ЄСПЛ у 

справах «Нечипорук і Йонкало проти України», «Каверзін 

проти України»). Забезпечення права на свободу й особисту 

недоторканність (рішення ЄСПЛ у справах «Харченко проти 

України», «Ігнатов проти України», «Зякун проти України»). 

Недоторканність житла чи іншого володіння особи (рішення 

ЄСПЛ у справах «Пантелеєнко проти України», «Німітц проти 

Німеччини», «Головань проти України», «Володимир Поліщук 

та Світлана Поліщук проти України»). Таємниця спілкування 

(рішення ЄСПЛ у справах «Волохи проти України», «Класс та 
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інші проти Німеччини»). Невтручання у приватне життя 

(рішення ЄСПЛ у справах «Німітц проти Німеччини», 

«Пантелеєнко проти України», «Котій проти України»). 

Недоторканність права власності (рішення ЄСПЛ у справах 

«Христов проти України», «Новоселецький проти України», 

«East/West Alliance Limited проти України»). Презумпція 

невинуватості й забезпечення доведеності вини (рішення ЄСПЛ 

у справах «Шагін проти України», «Довженко проти України», 

«Грабчук проти України»). Свобода від самовикриття і право не 

свідчити проти близьких родичів і членів сім’ї (рішення ЄСПЛ 

у справах «Саундерс проти Сполученого Королівства», 

«Балицький проти України»). Заборона двічі притягувати до 

кримінальної відповідальності за одне і те саме 

правопорушення (рішення ЄСПЛ у справі «Ігор Тарасов проти 

України»). Забезпечення права на захист (рішення ЄСПЛ у 

справах «Шабельник проти України», «Яременко проти 

України», «Титаренко проти України»). Доступ до правосуддя 

та обов’язковість судових рішень (рішення ЄСПЛ у справах 

«Голдер проти Сполученого Королівства», «Перетяка та 

Шереметьєв проти України», «Кузьменко проти України»). 

Змагальність сторін і свобода в поданні ними суду своїх доказів 

і в доведенні перед судом їх переконливості (рішення ЄСПЛ у 

справах «Фуше проти Франції», «Жук проти України»). 

Безпосередність дослідження показань, речей і документів 

(рішення ЄСПЛ у справах «Корнєв і Карпенко проти України», 

«Жогло проти України», «Ван Мехелен та інші проти 

Нідерландів», «Сітневський та Чайковський проти України»). 

Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій 

чи бездіяльності (рішення ЄСПЛ у справах «Руслан Яковенко 

проти України», «Кромбах проти Франції», «Лучанінова проти 

України»). Публічність. Диспозитивність. Гласність і 

відкритість судового провадження та його повне фіксування 

технічними засобами (рішення ЄСПЛ у справах «Монель проти 

Швеції», «Моріс проти Швеції», «Лучанінова проти України»). 

Розумність строків (рішення ЄСПЛ у справах «Меріт проти 

України», «Салов проти України»). Мова, якою здійснюється 

кримінальне провадження. Право на ефективний засіб 

правового захисту в контексті практики ЄСПЛ (рішення ЄСПЛ 
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у справах «Меріт проти України», «Кабулов проти України», 

«Аксой проти Туреччини», «Кудла проти Польщі»).  

Суд, сторони та інші учасники кримінального 

провадження. Поняття і класифікація суб’єктів кримінального 

провадження. Поняття «сторони кримінального провадження».  

Суд як орган правосуддя. Функції і повноваження суду. 

Слідчий суддя. Законний склад суду. Незалежність і безсторонність 

суду, встановленого законом (рішення у справах «Паскал проти 

України», «Мироненко і Мартиненко проти України», «Білуха 

проти України»). Територіальна й інстанційна підсудність. 

Предметна підсудність Вищого антикорупційного суду. 

Сторона обвинувачення. Прокурор, його функції і 

повноваження на різних стадіях кримінального провадження. 

Органи досудового розслідування. Керівник органу досудового 

розслідування, його повноваження. Керівник органу дізнання, 

його повноваження. Слідчий органу досудового розслідування, 

його повноваження. Дізнавач і його повноваження. Оперативні 

підрозділи та їх повноваження.  

Сторона захисту. Підозрюваний, обвинувачений, 

виправданий, засуджений, їх процесуальний статус. Право 

обвинуваченого на справедливий суд у контексті ст. 6 Конвенції. 

Законний представник підозрюваного, обвинуваченого. Поняття 

«захист» у кримінальному процесі. Ефективність захисту в 

контексті практики ЄСПЛ (рішення ЄСПЛ у справах «Шабель- 

ник проти України», «Леонід Лазаренко проти України», 

«Сальдуз проти Туреччини»). Захисник, його процесуальний 

статус у кримінальному провадженні. Загальні правила участі 

захисника у кримінальному провадженні. Залучення захисника 

до участі у кримінальному провадженні. Право на вільний вибір 

захисника (рішення ЄСПЛ у справах «Попов проти Росії», 

«Круассан проти Німеччини», «Дворськи проти Хорватії», 

«Пакеллі проти Німеччини). Випадки обов’язкової участі 

захисника у кримінальному провадженні. Відмова від захисника 

або його заміна.  

Потерпілий, його права й обов’язки у кримінальному 

провадженні. Представник потерпілого (рішення ЄСПЛ у 

справах «Гонгадзе проти України», «Кобець проти України»).  
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Інші учасники кримінального провадження. Заявник. 

Цивільний позивач. Цивільний відповідач. Представник цивіль- 

ного позивача, цивільного відповідача. Законний представник 

цивільного позивача. Представник юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження. Третя особа, щодо майна якої 

вирішується питання про арешт. Свідок. Особи, які не можуть 

бути допитані як свідки. Права та обов’язки свідка, його 

відповідальність. Перекладач. Тлумачення ЄСПЛ поняття 

«ступінь розуміння мови судочинства обвинуваченим» 

(рішення ЄСПЛ у справах «Камасінскі проти Австрії», «Гусейн 

проти Італії», «Іш’яр проти Болгарії»). Поняті. Експерт. 

Спеціаліст. Представник персоналу органу пробації. Секретар 

судового засідання. Судовий розпорядник. 

Відводи. Обставини, що виключають участь слідчого 

судді, судді або присяжного у кримінальному провадженні. 

Недопустимість повторної участі судді у кримінальному про- 

вадженні. Підстави для відводу прокурора, слідчого, дізнавача. 

Підстави для відводу захисника, представника, спеціаліста, 

представника персоналу органу пробації, перекладача, експерта, 

секретаря судового засідання. Заява про відвід і порядок її 

вирішення. Наслідки відводу слідчого судді, судді, слідчого, 

дізнавача, прокурора, захисника, представника, експерта, 

спеціаліста, представника персоналу органу пробації, перекладача. 

 

 

Р о з д і л  II. ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ 
 

Поняття доказового права. Поняття теорії доказів у 

кримінальному процесі, її предмет. Опосередковане пізнання – 

методологічна основа теорії доказів. Ймовірність і вірогідність 

знань, отриманих у результаті пізнання у кримінальному 

провадженні.  

Поняття доказів. Класифікація доказів: первісні й 

похідні, особисті й ті, що містяться в предметах і документах, 

прямі й непрямі, обвинувальні і виправдувальні. Властивості 

доказів. Належність, допустимість, достовірність і достатність 

доказів. Концепція допустимості доказів у контексті практики 
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ЄСПЛ (рішення ЄСПЛ у справах «Гефген проти Німеччини», 

«Праде проти Німеччини», «Яллог проти Німеччини», 

«Луценко проти України» від 18.02.2008 року). Недопустимість 

доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав і 

свобод людини. Недопустимість доказів і відомостей, які 

стосуються особи підозрюваного, обвинуваченого. Недопусти- 

мість доказів, отриманих у справах про визнання необґрун- 

тованими активів і їх стягнення в дохід держави. Визнання 

судом доказів недопустимими. Значення рішень інших судів у 

питаннях допустимості доказів. 

Доказування. Обставини, які підлягають доказуванню у 

кримінальному провадженні. Обов’язок доказування. Мета 

доказування. Стандарти доказування в контексті практики 

ЄСПЛ (рішення ЄСПЛ у справах «Коробов проти України», 

«Нечипорук та Йонкало проти України»). Процес доказування, 

його структура. Елементи процесу доказування. Збирання 

доказів сторонами кримінального провадження. Перевірка 

доказів. Оцінка доказів. Зміст і основні положення оцінки 

доказів. Внутрішнє переконання, його роль в оцінці доказів. 

Вимоги до допустимості доказів, що забезпечують реалізацію 

права на справедливий суд у контексті положень права 

Конвенції.  

Процесуальні джерела доказів. Загальна характеристика 

процесуальних джерел доказів. 

Показання. Показання свідка, їх предмет, значення й 

оцінка. З’ясування достовірності показань свідка. Процес 

формування показань свідка, його етапи. Об’єктивні й 

суб’єктивні фактори, які впливають на формування показань 

свідка. Перевірка й оцінка показань свідка. Показання 

потерпілого, їх предмет, значення, перевірка й оцінка. 

Показання підозрюваного, обвинуваченого, їх предмет, 

значення, перевірка й оцінка. Обмова і самообмова в їх 

показаннях. Показання експерта. Показання з чужих слів і 

питання про їх допустимість.  

Речові докази. Речові докази, їх поняття й види. Процес 

формування речових доказів. Оцінка речових доказів.  
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Документи як джерела доказів, їх поняття, види, 

відмінність від речових доказів. Перевірка й оцінка документів 

як джерел доказів.  

Зберігання речових доказів і документів, вирішення 

питання про спеціальну конфіскацію. 

Висновок експерта. Висновок експерта як процесуальне 

джерело доказів. Зміст висновку експерта. 

 

 

Р о з д і л  III. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ. ФІКСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ. ПРОЦЕСУАЛЬНІ РІШЕННЯ,  

СТРОКИ Й ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВИТРАТИ 

 

Заходи забезпечення кримінального провадження. 

Поняття «заходи забезпечення кримінального провадження», їх 

класифікація. Загальні правила застосування заходів забез- 

печення кримінального провадження. Гарантії дотримання прав 

людини при застосуванні заходів забезпечення кримінального 

провадження. Пропорційність обмеження прав людини при 

застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження: 

належність, необхідність, балансування (рішення ЄСПЛ у 

справах «Гриненко проти України», «Корнейкова проти 

України», «Нечипорук і Йонкало проти України», «Кабулов 

проти України»).  

Заходи забезпечення кримінального провадження, 

спрямовані на забезпечення явки особи. Виклик слідчим, 

прокурором, судовий виклик і привід. Поняття «виклик». 

Порядок здійснення виклику у кримінальному провадженні. 

Зміст повістки про виклик. Наслідки неприбуття на виклик і 

поважні причини неприбуття. Привід. Клопотання про 

здійснення приводу, його розгляд. Виконання ухвали про 

здійснення приводу 

Заходи забезпечення кримінального провадження, 

спрямовані на забезпечення виконання процесуальних 

обов’язків. Накладення грошового стягнення. Загальні 

положення накладення грошового стягнення. Клопотання про 
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накладення грошового стягнення, його розгляд. Ухвала про 

накладення грошового стягнення. 

Тимчасове обмеження в користуванні спеціальним 

правом. Загальні положення тимчасового обмеження в 

користуванні спеціальним правом і тимчасового вилучення 

документів, які посвідчують користування спеціальним правом. 

Наслідки тимчасового вилучення документів, які посвідчують 

користування спеціальним правом. Клопотання про тимчасове 

обмеження в користуванні спеціальним, його розгляд і 

вирішення. Строк, протягом якого може бути здійснене 

тимчасове обмеження в користуванні спеціальним правом, його 

продовження. Відсторонення від посади. Загальні положення 

відсторонення від посади. Клопотання про відсторонення від 

посади, його розгляд і вирішення. Тимчасове відсторонення 

судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до 

кримінальної відповідальності й продовження строку такого 

тимчасового відсторонення. 

Заходи забезпечення кримінального провадження, 

спрямовані на встановлення обставин кримінального 

провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів. 

Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів. 

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Речі 

і документи, до яких заборонено доступ. Речі і документи, які 

містять охоронювану законом таємницю. Розгляд клопотання 

про тимчасовий доступ до речей і документів. Ухвала про 

тимчасовий доступ до речей і документів, її виконання. 

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про 

тимчасовий доступ до речей і документів.  

Тимчасове вилучення майна. Підстави і процесуальний 

порядок тимчасового вилучення майна.  

Заходи забезпечення кримінального провадження, 

спрямовані на забезпечення цивільного позову: арешт майна. 

Підстави для арешту майна. Клопотання про арешт майна, його 

розгляд і вирішення. Порядок скасування арешту майна. 

Виконання ухвали про арешт майна. 

Захист права власності крізь призму положень 

Протоколу №1 КЗПЛ (рішення ЄСПЛ у справі «East/West 

Alliance Limited проти України»).  
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Запобіжні заходи, затримання особи. Загальні 

положення про запобіжні заходи, мета й підстави застосування 

запобіжних заходів. Обставини, що враховуються при обранні 

запобіжного заходу. Особисте зобов’язання. Особиста порука. 

Домашній арешт. Застава. Тримання під вартою. Дотримання 

гарантій ст. 5 і 8 КЗПЛ при обранні, зміні, скасуванні 

запобіжних заходів (рішення ЄСПЛ у справах «Кац та інші 

проти України», «Доронін проти України», «Бєлоусов проти 

України», «Чанєв проти України»).  

Клопотання слідчого, прокурора про застосування 

запобіжних заходів, його розгляд. Відкликання, зміна або 

доповнення клопотання про застосування запобіжного заходу. 

Забезпечення прибуття особи для розгляду клопотання про 

застосування запобіжного заходу. Клопотання про дозвіл на 

затримання з метою приводу. Розгляд клопотання про дозвіл на 

затримання з метою приводу. Ухвала про дозвіл на затримання 

з метою приводу. Дії уповноважених службових осіб після 

затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл 

на затримання.  

Подання клопотання про застосування запобіжного 

заходу після затримання особи без ухвали про дозвіл на 

затримання, його розгляд. Застосування запобіжного заходу. 

Застосування електронних засобів контролю. Строк дії ухвали 

про тримання під вартою, продовження строку тримання під 

вартою. Значення висновків, що містяться в ухвалі про 

застосування запобіжних заходів. Порядок продовження строку 

тримання під вартою. Клопотання підозрюваного, обвинува- 

ченого про зміну запобіжного заходу. Порядок звільнення 

особи з-під варти. Заборона затримання без дозволу слідчого 

судді, суду. Виконання ухвали щодо обрання запобіжного 

заходу. Загальні обов’язки судді щодо захисту прав людини. 

Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. 

Момент затримання. Доставлення до органу досудового 

розслідування. Строк затримання особи без ухвали слідчого 

судді, суду. Особа, відповідальна за перебування затриманих. 

Повідомлення інших осіб про затримання. Дотримання гарантій 

ст. 5 КЗПЛ під час затримання (рішення ЄСПЛ у справах 
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«Олексій Михайлович Захаркін проти України», «Савін проти 

України», «Луценко проти України» від 19.11.2012 року). 

Фіксування кримінального провадження. Процесуальні 

рішення. Повідомлення. Форми фіксування кримінального 

провадження. Протокол як форма фіксування кримінального 

провадження, порядок його складання. Зміст протоколу. 

Додатки до протоколів. Підготовка протоколу й додатка. 

Застосування технічних засобів фіксування кримінального 

провадження. 

Журнал судового засідання. Реєстр матеріалів 

досудового розслідування. 

Процесуальні рішення, їх класифікація, вимоги, що до 

них висуваються. Постанова слідчого, її зміст. 

Поняття «повідомлення» у кримінальному провадженні, 

його зміст.  

Процесуальні строки. Поняття «процесуальні строки», їх 

класифікація. Встановлення процесуальних строків прокурором, 

слідчим суддею, судом. Обчислення процесуальних строків. 

Додержання процесуальних строків. Поновлення процесуального 

строку. 

Процесуальні витрати. Види процесуальних витрат. 

Зменшення розміру процесуальних витрат або звільнення від їх 

оплати, відстрочення й розстрочення процесуальних витрат. 

Витрати на правову допомогу. Витрати, пов’язані із прибуттям 

до місця досудового розслідування або судового провадження. 

Витрати, пов’язані із залученням потерпілих, свідків, 

спеціалістів, перекладачів й експертів до кримінального 

провадження. Витрати, пов’язані із зберіганням і пересиланням 

речей і документів.  

Розподіл процесуальних витрат. Визначення розміру 

процесуальних витрат. Рішення щодо процесуальних витрат. 

Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному 

провадженні, цивільний позов, виплата винагороди викривачу. 

Відшкодування (компенсація) шкоди потерпілому. Цивільний 

позов у кримінальному провадженні. Вирішення цивільного 

позову у кримінальному провадженні.  

Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю. Юридичні й 
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фактичні підстави для відшкодування (компенсації) шкоди. 

Порядок відшкодування. Відшкодування жертві незаконного 

арешту або затримання, здійсненого всупереч положенням ст. 5 

КЗПЛ (рішення ЄСПЛ у справах «Квашко проти України», 

«Заїченко проти України», «Котій проти України»). Право на 

відшкодування в разі незаконного засудження (рішення ЄСПЛ 

у справах «Барбера, Мессеге і Хабардо проти Іспанії», «Шиляєв 

проти Росії»).  

Виплата винагороди викривачу. 

 

 

Р о з д і л  IV. ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Початок досудового розслідування. Порядок внесення 

відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Положення про поря- 

док ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань. Строки 

внесення відомостей до ЄРДР. Надання відомостей з ЄРДР. 

Особливості з’ясування обставин вчинення кримінального 

проступку до внесення відомостей до ЄРДР. 

Загальні положення досудового розслідування. Підслід-

ність. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розсліду- 

вання. Місце проведення досудового розслідування. Строки 

досудового розслідування й проблеми забезпечення їх 

розумності (рішення ЄСПЛ у справі «Гавриляк проти 

України»). Загальні положення й порядок продовження строку 

досудового розслідування. 

Підстави й порядок зупинення досудового розсліду- 

вання. Підстави й порядок оголошення розшуку підозрюваного. 

Взаємодія слідчого, прокурора з оперативними підрозділами з 

метою встановлення місцезнаходження підозрюваного. 

Підстави й процесуальний порядок відновлення досудового 

розслідування.  

Розгляд клопотань під час досудового розслідування. 

Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його 

завершення. Недопустимість розголошення відомостей 

досудового розслідування. 
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Критерії ефективності розслідування у контексті практики 

ЄСПЛ (рішення ЄСПЛ у справах «Яременко проти України», «Кац 

та інші проти України», «Гонгадзе проти України»).  

Слідчі (розшукові) дії. Поняття, види і система слідчих 

(розшукових) дій. Вимоги до проведення слідчих (розшукових) 

дій. Класифікація слідчих (розшукових) дій. Правила 

оформлення протоколу слідчої (розшукової) дії. Додатки до 

протоколу слідчої (розшукової) дії. Загальні правила 

застосування технічних засобів фіксування кримінального 

провадження при проведенні слідчих (розшукових) дій. 

Підстави проникнення до житла чи іншого володіння особи.  

Допит. Поняття й загальні правила проведення допиту 

(рішення ЄСПЛ у справах «Дорохов проти Російської 

Федерації», «Садак та інші проти Туреччини»). Підстави й 

порядок допиту свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні. Особливості допиту 

малолітньої або неповнолітньої особи. Порядок проведення 

допиту в режимі відеоконференції під час досудового 

розслідування. 

Пред’явлення для впізнання. Поняття, мета й види 

пред’явлення для впізнання. Порядок пред’явлення особи для 

впізнання. Порядок пред’явлення речей для впізнання. Порядок 

пред’явлення трупа для впізнання. Протокол пред’явлення для 

впізнання. Проведення впізнання у режимі відеоконференції під 

час досудового розслідування. 

Обшук. Поняття, мета і загальні правила проведення 

обшуку. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи 

іншого володіння особи як правова підстава його проведення. 

Порядок вилучення речей і документів при проведенні обшуку. 

Пропорційність обмеження прав людини при проведенні 

обшуку (рішення ЄСПЛ у справах «Багієва проти України», 

«Головань проти України», «Алексанян проти Росії», «Бєлоусов 

проти України»). 

Огляд. Поняття, мета і види огляду. Порядок проведення 

огляду. Особливості огляду трупа. Огляд трупа, пов’язаний з 

ексгумацією. 
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Слідчий експеримент. Мета й порядок проведення 

слідчого експерименту. Особливості проведення слідчого 

експерименту в житлі чи іншому володінні особи. 

Освідування особи. Поняття, мета і порядок освідування 

особи. Особливості застосування технічних засобів фіксування 

при проведенні освідування. Межі застосування примусу при 

проведенні освідування (рішення у справі «Яллог проти 

Німеччини»).  

Залучення експерта і проведення експертизи. Підстави і 

порядок залучення експерта. Випадки обов’язкового 

проведення експертизи. Підстави і порядок розгляду слідчим 

суддею клопотання про залучення експерта. Порядок 

отримання зразків для експертизи. 

Негласні слідчі (розшукові) дії.  

Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії. 

Поняття і підстави проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій. Пропорційність обмеження прав людини при проведенні 

негласних слідчих (розшукових) дій: належність, необхідність, 

балансування (рішення ЄСПЛ у справі «М. бен Файза проти 

Франції»). Види негласних слідчих (розшукових) дій. Слідчий 

суддя, який здійснює розгляд клопотань щодо негласних 

слідчих (розшукових) дій. Вимоги до клопотання про дозвіл на 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Порядок 

розгляду клопотання про дозвіл на проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії. Вимоги до ухвали слідчого судді про 

дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, строк її 

дії. Підстави й умови проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді. 

Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) 

дій. Гарантії забезпечення прав і законних інтересів осіб, щодо 

яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії. Засоби, що 

використовуються під час проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. Використання результатів негласних слідчих 

(розшукових) дій у доказуванні та в інших цілях. Використання 

конфіденційного співробітництва. 

Негласні слідчі (розшукові дії), поєднані із втручанням у 

приватне спілкування. Загальні положення про втручання у 

приватне спілкування. Види негласних слідчих (розшукових) 
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дій, поєднаних із втручанням у приватне спілкування. Порядок 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій, поєднаних із 

втручанням у приватне спілкування (рішення ЄСПЛ у справах 

«Зубков проти Російської Федерації», «Перрі проти 

Сполученого Королівства», «Матановіч проти Хорватії»).  

Інші види негласних слідчих (розшукових) дій. Мета й 

порядок проведення обстеження публічно недоступних місць, 

житла чи іншого володіння особи. Поняття, мета й порядок 

установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. 

Мета й порядок спостереження за особою, річчю або місцем. 

Моніторинг банківських рахунків як негласна слідча 

(розшукова) дія. Мета й порядок аудіо-, відеоконтролю місця. 

Мета, види й порядок здійснення контролю за вчиненням 

злочину. Критерії відмежування контролю за вчинення злочину 

від провокації крізь призму практики ЄСПЛ (рішення ЄСПЛ у 

справах «Веселов та інші проти Російської Федерації» 

«Секвейра проти Португалії», «Баннікова проти Росії», 

«Тейксейра де Кастро проти Португалії»). Процесуальний 

порядок виконання спеціального завдання з розкриття 

злочинної діяльності організованої групи чи злочинної 

організації. Підстави й умови негласного отримання зразків, 

необхідних для порівняльного дослідження. 

Повідомлення про підозру. Підстави і порядок повідом- 

лення про підозру. Значення процесуального акту повідомлення 

про підозру. Зміст письмового повідомлення про підозру. 

Порядок вручення повідомлення про підозру. Процесуальний 

порядок зміни повідомлення про підозру. 

Закінчення досудового розслідування. Форми закінчення 

досудового розслідування.  

Закриття кримінального провадження і провадження 

щодо юридичної особи. Підстави закриття кримінального 

провадження. Процесуальний порядок закриття кримінального 

провадження. 

Звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

Порядок звільнення від кримінальної відповідальності. Вимоги 

до клопотання прокурора про звільнення від кримінальної 

відповідальності. Розгляд питання про звільнення від 
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кримінальної відповідальності. Порядок відновлення про- 

вадження при відмові від поручительства.  

Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням 

про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру. Порядок відкриття матеріалів іншій стороні. 

Обвинувальний акт, його структура, зміст і значення. Реєстр 

матеріалів досудового розслідування та інші додатки до 

обвинувального акта. Клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру, його 

структура, зміст і значення. 

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. 

Особливий режим досудового розслідування в умовах 

воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення 

антитерористичної операції. 

Особливості досудового розслідування кримінальних 

проступків. Особливості початку досудового розслідування у 

формі дізнання. Процесуальні джерела доказів у кримінальних 

провадженнях про кримінальні проступки. Затримання 

уповноваженою службовою особою особи, яка вчинила 

кримінальний проступок. Вилучення речей і документів. 

Особливості повідомлення про підозру. Порядок продовження, 

зупинення строків дізнання. Запобіжні заходи під час 

досудового розслідування кримінальних проступків. Слідчі 

(розшукові) дії під час досудового розслідування кримінальних 

проступків. Особливості закінчення дізнання. Клопотання 

прокурора про розгляд обвинувального акта у спрощеному 

провадженні.  

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час 

досудового розслідування.  
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Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів 

досудового розслідування чи прокурора під час досудового 

розслідування. Види рішень, дій чи бездіяльності слідчого, 

дізнавача або прокурора, які можуть бути оскаржені під час 

досудового розслідування. Суб’єкти, строки і процесуальний 

порядок оскарження. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора під час 

досудового розслідування. Рішення слідчого судді за 

результатами розгляду таких скарг. Оскарження недотримання 

розумних строків. 

Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового 

розслідування. Ухвали слідчого судді, які підлягають 

оскарженню під час досудового розслідування. Порядок 

оскарження ухвал слідчого судді.  

Оскарження слідчим, дізнавачем рішень, дій чи 

бездіяльності прокурора. Строки та процесуальний порядок 

оскарження слідчим, дізнавачем рішень, дій чи бездіяльності 

прокурора. Порядок вирішення скарги. 

 

 

Р о з д і л  V. СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Судове провадження в першій інстанції. Підготовче 

провадження. Порядок і строки підготовчого провадження. 

Питання, пов’язані з підготовкою до судового розгляду. 

Складання досудової доповіді. Рішення судді, які приймаються 

в підготовчому судовому засіданні. Ознайомлення учасників 

судового провадження з матеріалами кримінального 

провадження (кримінальної справи). 

Судове провадження у першій інстанції. Судовий 

розгляд. Загальні положення судового розгляду. Суть і значення 

судового розгляду. Строки і загальний порядок судового 

розгляду. Незмінність складу суду. Запасний суддя. Головую- 

чий в судовому засіданні. Безперервність судового розгляду. 

Наслідки неприбуття обвинуваченого, прокурора і захисника, 

потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх 

представників, представника юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, свідка, спеціаліста, перекладача, 



20 

представника уповноваженого органу з питань пробації і 

експерта. 

Критерії забезпечення справедливості судового 

розгляду у кримінальному провадженні in absentia (рішення 

ЄСПЛ у справах «Шомоді проти Італії», «Кромбах проти 

Франції»). 

Заходи, які застосовуються до порушників порядку 

судового засідання. Обрання, скасування або зміна запобіжного 

заходу в суді. Проведення експертизи за ухвалою суду. 

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження 

і проведення слідчих (розшукових) дій під час судового 

провадження. Об’єднання і виділення матеріалів кримінального 

провадження. Підстави й порядок зупинення судового 

провадження. Підстави й порядок проведення процесуальних 

дій у режимі відеоконференції під час судового провадження. 

Межі судового розгляду. Визначення меж судового 

розгляду. Мета і процесуальний порядок зміни обвинувачення в 

суді. Порядок висунення додаткового обвинувачення. Порядок 

відмови від підтримання державного обвинувачення. По-

годження зміни обвинувачення, висунення нового обвину- 

вачення й відмови від підтримання державного обвинувачення і 

початку провадження щодо юридичної особи під час судового 

розгляду. 

Процедура судового розгляду. Відкриття судового 

засідання і вчинення підготовчих дій. З’ясування обставин і 

перевірка їх доказами. Початок судового розгляду. Визначення 

обсягу доказів, що підлягають дослідженню, і порядку їх 

дослідження. Процесуальний порядок допиту обвинуваченого, 

свідка, потерпілого. Право конфронтації у контексті практики 

ЄСПЛ (рішення ЄСПЛ у справах «Корнєв і Карпенко проти 

України», «Жогло проти України», «Шачашвілі проти 

Німеччини»). Пред’явлення для впізнання. Допит експерта. 

Дослідження речових доказів, документів, звуко- і відеозаписів. 

Консультації й роз’яснення спеціалістів. Огляд на місці. 

Закінчення з’ясування обставин і перевірки їх доказами. Судові 

дебати, їх учасники, значення і порядок. Останнє слово 

обвинуваченого, його значення. 



21 

Судові рішення. Види судових рішень у кримінальному 

провадженні. Вимоги до судового рішення. Порядок ухвалення 

судових рішень, їх форма. Зміст ухвали. Види вироків. Підстави 

ухвалення виправдувального вироку. Підстави ухвалення 

обвинувального вироку. Питання, що вирішуються судом при 

ухваленні вироку. Зміст і структура вироку. Вмотивованість 

судових рішень у контексті стандартів ЄСПЛ (рішення ЄСПЛ у 

справах «Салов проти України», «Проніна проти України», 

«Вєренцов проти України»). Порядок ухвалення судового 

рішення й окрема думка судді. Порядок проголошення судового 

рішення. Порядок виправлення описок і очевидних 

арифметичних помилок у судовому рішенні. Порядок 

роз’яснення судового рішення. 

Особливі порядки провадження в суді першої інстанції. 

Спрощене провадження щодо кримінальних проступків. 

Загальні положення спрощеного провадження щодо криміналь- 

них проступків. Розгляд обвинувального акта щодо вчинення 

кримінального проступку у спрощеному провадженні. 

Провадження в суді присяжних. Порядок провадження 

в суді присяжних. Роз’яснення обвинуваченому права на суд 

присяжних. Права й обов’язки присяжного. Виклик і відбір 

присяжних. Приведення присяжних до присяги. Підстави й 

порядок усунення присяжного. Недопустимість незаконного 

впливу на присяжного. Порядок наради і голосування в суді 

присяжних. 

Судове провадження з перегляду судових рішень. 

Провадження в суді апеляційної інстанції. 

Право на оскарження у кримінальних справах у 

контексті Протоколу №7 КЗПЛ та практики ЄСПЛ. Доступ до 

суду у контексті права на оскарження (рішення ЄСПЛ у 

справах «Руслан Яковенко проти України», «Лучанінова проти 

України», «Христов проти України»).  

Поняття і значення провадження в суді апеляційної 

інстанції.  

Судові рішення, які можуть бути оскаржені в 

апеляційному порядку. Особливості оскарження окремих 

судових рішень.  
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Суб’єкти права на апеляційне оскарження. Порядок і 

строки апеляційного оскарження. Вимоги до апеляційної 

скарги. Дії суду першої інстанції після одержання апеляційних 

скарг. Підстави й порядок залишення апеляційної скарги без 

руху, її повернення або відмови відкриття провадження. 

Наслідки подання апеляційної скарги. 

Порядок прийняття апеляційної скарги судом 

апеляційної інстанції. Ухвала про відкриття апеляційного 

провадження. Підготовка до апеляційного розгляду. Ухвала про 

закінчення підготовки і призначення апеляційного розгляду. 

Заперечення на апеляційну скаргу. Відмова від апеляційної 

скарги, її зміна і доповнення під час апеляційного провадження. 

Межі перегляду судом апеляційної інстанції. 

Порядок апеляційного розгляду. Підстави й порядок 

письмового апеляційного провадження. Повноваження суду 

апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної 

скарги. Зміна вироку або ухвали судом апеляційної інстанції. 

Підстави для скасування або зміни судового рішення судом 

апеляційної інстанції. Підстави закриття кримінального 

провадження судом апеляційної інстанції. 

Судові рішення суду апеляційної інстанції. Структура і 

зміст ухвали суду апеляційної інстанції. Підстави ухвалення 

вироку судом апеляційної інстанції.  

Особливості порядку перевірки судом апеляційної 

інстанції ухвал слідчого судді. 

Особливості нового розгляду судом першої інстанції. 

Судове провадження з перегляду судових рішень. 

Провадження в суді касаційної інстанції. 

Поняття і значення провадження в суді касаційної 

інстанції.  

Судові рішення, які можуть бути оскаржені в каса- 

ційному порядку.  

Суб’єкти права на касаційне оскарження. Порядок і 

строки касаційного оскарження. Вимоги до касаційної скарги. 

Підстави й порядок залишення касаційної скарги без руху, її 

повернення або відмови у відкритті провадження.  

Порядок відкриття касаційного провадження. Підго- 

товка касаційного розгляду. Заперечення на касаційну скаргу. 
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Відмова від касаційної скарги, її зміна й доповнення під час 

касаційного провадження. Межі перегляду судом касаційної 

інстанції. Касаційний розгляд. Порядок й умови письмового 

касаційного провадження. Підстави й порядок передачі 

кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної або 

Великої Палати Верховного Суду. 

Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками 

розгляду касаційної скарги. Підстави для скасування або зміни 

судового рішення судом касаційної інстанції. 

Підстави й порядок закриття кримінального проваджен- 

ня судом касаційної інстанції. 

Судові рішення суду касаційної інстанції. Структура і 

зміст постанови суду касаційної інстанції. 

Особливості нового розгляду справи після скасування 

судового рішення судом касаційної інстанції. 

Судове провадження з перегляду судових рішень. 

Провадження за нововиявленими або виключними обставинами. 

Сутність і підстави здійснення кримінального прова- 

дження за нововиявленими або виключними обставинами. Право 

подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими 

або виключними обставинами і вимоги до неї. Строк і порядок 

звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами. Відкриття кримінального провадження 

за нововиявленими або виключними обставинами, порядок його 

здійснення. Судове рішення за наслідками кримінального 

провадження за нововиявленими або виключними обставинами. 

 

 

Р о з д і л  VI. ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ. 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПІД ЧАС 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ. 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ 

 

Особливі порядки кримінального провадження.  

Кримінальне провадження на підставі угод. Поняття й 

види угод у кримінальному провадженні.  
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Угода про примирення між потерпілим і підозрюваним 

чи обвинуваченим. Порядок ініціювання й укладення угоди. 

Зміст угоди про примирення. Наслідки укладення й 

затвердження угоди. Загальний порядок судового провадження 

на підставі угоди про примирення. Вирок на підставі угоди про 

примирення, особливості його змісту. Наслідки невиконання 

угоди про примирення. 

Угода між прокурором і підозрюваним чи обвинува- 

ченим про визнання винуватості. Порядок ініціювання й 

укладення угоди. Обставини, що враховуються прокурором при 

укладенні угоди про визнання винуватості. Зміст угоди про 

визнання винуватості. Наслідки укладення й затвердження 

угоди. Загальний порядок судового провадження на підставі 

угоди про визнання винуватості. Вирок на підставі угоди про 

визнання винуватості, особливості його змісту. Наслідки 

невиконання угоди про визнання винуватості. 

Кримінальне провадження у формі приватного обвину- 

вачення. Поняття кримінального провадження у формі приватного 

обвинувачення. Кримінальні правопорушення, щодо яких 

здійснюється кримінальне провадження у формі приватного 

обвинувачення. Особливості порядку кримінального провадження у 

формі приватного обвинувачення. 

Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. 

Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального 

провадження. Особливості початку досудового розслідування, 

порядку повідомлення про підозру, притягнення до кримінальної 

відповідальності, затримання й обрання запобіжних заходів, 

проведення слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) 

дій щодо окремої категорії осіб. Захист професійних прав адвокатів 

згідно з практикою ЄСПЛ (рішення ЄСПЛ у справах «Дудченко 

проти Російської Федерації», «Смирнов проти Росії», «Головань 

проти України», «Сервуло & Партнери-адвокатська контора, RL і 

інші проти Португалії»). 

Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.  

Загальні правила кримінального провадження щодо 

неповнолітніх. Порядок кримінального провадження щодо 

неповнолітніх. Гарантії дотримання прав неповнолітніх у 

контексті практики ЄСПЛ (рішення ЄСПЛ у справах «Будан 
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проти України», «Євген Петренко проти України», «Блохін 

проти Росії», «Ічин та інші проти України»). Обставини, що 

підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх. Особливості виклику й допиту неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого. Участь законного представ- 

ника неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого. 

Особливості застосування до неповнолітнього підозрюваного 

чи обвинуваченого запобіжного заходу. Виділення в окреме 

провадження щодо кримінального правопорушення, вчиненого 

неповнолітнім. Особливості порядку судового розгляду щодо 

кримінального правопорушення, вчиненого неповнолітнім. 

Порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого 

примусових заходів виховного характеру.  

Застосування примусових заходів виховного характеру 

до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідаль- 

ності. Підстави застосування примусових заходів виховного 

характеру. Особливості досудового розслідування й судового 

розгляду у кримінальному провадженні щодо застосування 

примусових заходів виховного характеру. Ухвала суду у 

кримінальному провадженні щодо застосування примусових 

заходів виховного характеру. Порядок дострокового звільнення 

від примусового заходу виховного характеру. 

Кримінальне провадження щодо застосування приму- 

сових заходів медичного характеру. Гарантії дотримання прав 

осіб, щодо яких здійснюється провадження із застосування 

примусових заходів медичного характеру у контексті практики 

ЄСПЛ (рішення ЄСПЛ у справах «Анатолій Руденко проти 

України», «Заїченко проти України (№ 2)», «Горшков проти 

України»). Підстави здійснення кримінального провадження 

щодо застосування примусових заходів медичного характеру. 

Особливості досудового розслідування й судового розгляду у 

кримінальному провадженні щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру. Ухвала суду у кримінальному 

провадженні щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру. Процесуальний порядок продовження, зміни або 

припинення застосування примусових заходів медичного 

характеру. Підстави й порядок відновлення кримінального 

провадження. 
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Кримінальне провадження, яке містить відомості, що 

становлять державну таємницю. Особливості порядку кримі- 

нального провадження, що забезпечують охорону державної 

таємниці.  

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. Службові особи, 

уповноважені на вчинення процесуальних дій. Особливості порядку 

кримінального провадження. 

Відновлення втрачених матеріалів кримінального 

провадження. Умови відновлення втрачених матеріалів кримі- 

нального провадження. Суб’єкти права звернення до суду із 

заявою про відновлення втрачених матеріалів кримінального 

провадження. Вимоги до змісту заяви про відновлення 

втрачених матеріалів кримінального провадження і наслідки їх 

недодержання. Судовий розгляд заяви про відновлення втра- 

чених матеріалів кримінального провадження. Види судових 

рішень за результатами розгляду заяви про відновлення 

втрачених матеріалів кримінального провадження. 

Виконання судових рішень. Суть і значення виконання 

судових рішень. Стандарти ЄСПЛ щодо виконання судових 

рішень. Пілотне рішення «Юрій Миколайович Іванов проти 

України». Набрання судовим рішенням законної сили. Порядок 

і строки звернення судового рішення до виконання. Питання, 

які вирішуються судом при виконанні вироків. Порядок 

вирішення цих питань. 

Міжнародне співробітництво під час кримінального 

провадження.  

Загальні засади міжнародного співробітництва. Обсяг 

міжнародного співробітництва під час кримінального про- 

вадження. Порядок надання чи отримання міжнародної 

правової допомоги або іншого міжнародного співробітництва. 

Центральний орган України. Порядок складання запиту про 

міжнародне співробітництво. Порядок зберігання і передання 

речових доказів і документів. Доказова сила офіційних 

документів. 
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Міжнародна правова допомога при проведенні процесу- 

альних дій. Поняття «міжнародна правова допомога». Запит про 

міжнародну правову допомогу, вимоги до його змісту і форми. 

Порядок розгляду запиту іноземного компетентного органу про 

міжнародну правову допомогу. Порядок виконання запиту 

(доручення) про міжнародну правову допомогу на території 

України. Проведення окремих процесуальних дій на території 

України за запитом про міжнародну правову допомогу. 

Створення і діяльність спільних слідчих груп. Порядок 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної 

влади, їх посадових чи службових осіб, відшкодування завданої 

шкоди і витрати, пов’язані з наданням міжнародної правової 

допомоги на території України. 

Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення 

(екстрадиція). Поняття «видача осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення». Кримінальні правопорушення, за вчинення 

яких може запитуватися видача (екстрадиція). Центральний 

орган України щодо видачі особи (екстрадиції). Порядок 

підготовки документів і направлення запитів. Межі кримі- 

нальної відповідальності виданої особи. Особливості тримання 

під вартою особи, видача якої запитується. Особливості 

затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за 

межами України. Поняття, підстави і процесуальний порядок 

тимчасового арешту. Поняття, підстави і процесуальний 

порядок екстрадиційного арешту. Підстави відмови у видачі 

особи (екстрадиції). Рішення за запитом про видачу особи 

(екстрадицію) та порядок оскарження рішення про видачу 

особи (екстрадицію). Дотримання прав особи в екстрадицій- 

ному провадженні у контексті практики ЄСПЛ (рішення ЄСПЛ 

у справах «Кабулов проти України», «Солдатенко проти 

України», «Байсаков та інші проти України», «Коктиш проти 

України»).  

Кримінальне провадження в порядку перейняття. 

Поняття «перейняття кримінального провадження». Порядок і 

умови перейняття кримінального провадження від іноземних 

держав. Порядок і умови передання кримінального про- 

вадження компетентному органу іншої держави. 
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Визнання й виконання вироків судів іноземних держав і 

передача засуджених осіб. Підстави й порядок виконання 

вироків судів іноземних держав. Процесуальний порядок 

розгляду судом питання про виконання вироку суду іноземної 

держави. Підстави, умови й порядок передачі засуджених осіб і 

їх прийняття для відбування покарання. 

Кримінальний процес зарубіжних держав. 

Загальна характеристика завдань, принципів криміналь- 

ного процесу окремих зарубіжних країн СНД, Балтії та інших 

країн континентальної та загальної правових систем. Особли- 

вості джерел кримінального процесуального права в державах, 

які належать до континентальної або англосаксонської 

правових систем. Система стадій та окремих проваджень країн 

СНД, Франції, Німеччини, Англії та США. Визначення поняття 

і класифікація суб’єктів кримінального процесу країн СНД, 

континентальної та загальної правових систем. Особливості 

застосування заходів кримінального процесуального примусу, 

доказового права, досудового й судового проваджень у країнах 

СНД, Балтії, континентальної та загальної правових систем. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ  

 
1. Поняття й сутність кримінального процесу, його 

завдання і роль у державному механізмі запобігання злочин- 

ності й охороні прав особи.  

2. Загальна характеристика Кримінального проце- 

суального кодексу України. 

3. Поняття «кримінальна процесуальна форма», її 

значення для кримінального провадження. 

4. Співвідношення кримінального процесу з іншими 

галузями права й суміжними науками. 

5. Система кримінального процесу. Стадії та окремі 

провадження, їх загальна характеристика. 

6. Поняття кримінальних процесуальних функцій. 

Функції обвинувачення, захисту, судового контролю та 

правосуддя. Суб’єкти, які їх здійснюють. 

7. Кримінальне процесуальне законодавство України. 

Дія Кримінального процесуального кодексу України у просторі, 

часі й за колом осіб.  

8. Поняття «засади кримінального провадження», їх 

система і класифікація. 

9. Правовий зміст верховенства права як загальної 

засади кримінального провадження.  

10. Законність як загальна засада кримінального 

провадження.  

11. Рівність перед законом і судом як засада кримі- 

нального провадження.  

12. Повага до людської гідності як засада криміналь- 

ного провадження.  

13. Забезпечення права на свободу й особисту недо- 

торканість як засада кримінального провадження.  

14. Недоторканність житла чи іншого володіння особи 

як засада кримінального провадження.  

15. Таємниця спілкування як засада кримінального 

провадження.  

16. Невтручання у приватне життя як засада кримі- 

нального провадження.  
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17. Недоторканність права власності як засада кримі- 

нального провадження.  

18. Презумпція невинуватості й забезпечення доведе- 

ності вини як засада кримінального провадження.  

19. Свобода від самовикриття і право не свідчити проти 

близьких родичів і членів сім’ї як засада кримінального 

провадження.  

20. Заборона двічі притягувати до кримінальної відпо- 

відальності за одне і те саме правопорушення як засада 

кримінального провадження.  

21. Забезпечення права на захист як засада кримі- 

нального провадження, його реалізація.  

22. Доступ до правосуддя й обов’язковість судових 

рішень як засада кримінального провадження.  

23. Змагальність сторін і свобода в поданні ними суду 

своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості як 

засада кримінального провадження.  

24. Безпосередність дослідження показань, речей і 

документів як засада кримінального провадження. 

25. Забезпечення права на оскарження процесуальних 

рішень, дій чи бездіяльності як засада кримінального про- 

вадження, його реалізація.  

26. Публічність і диспозитивність як загальні засади 

кримінального провадження. 

27. Гласність і відкритість судового провадження, його 

повне фіксування технічними засобами як засада кримінального 

провадження.  

28. Розумність строків як засада кримінального 

провадження.  

29. Мова, якою здійснюється кримінальне проваджен- 

ня, як засада кримінального провадження.  

30. Поняття і класифікація учасників кримінального 

провадження. Поняття «сторони кримінального провадження».  

31. Суд у кримінальному провадженні, його функції і 

повноваження. 

32. Слідчий суддя у кримінальному провадженні: його 

функція і повноваження.  
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33. Законний склад суду. Територіальна й інстанційна 

підсудність. Предметна підсудність Вищого антикорупційного 

суду. 

34. Прокурор, його функції і повноваження на різних 

стадіях кримінального провадження. 

35. Процесуальний статус керівника органу досудового 

розслідування і керівника органу дізнання у кримінальному 

провадженні.  

36. Процесуальний статус слідчого й дізнавача у кримі- 

нальному провадженні. 

37. Оперативні підрозділи і повноваження їх працівни- 

ків у кримінальному провадженні. 

38. Підозрюваний, обвинувачений, засуджений, виправ- 

даний, їх процесуальний статус. 

39. Поняття «захист» у кримінальному процесі. 

Захисник, його процесуальний статус у кримінальному 

провадженні. Випадки обов’язкової участі захисника у 

кримінальному провадженні.  

40. Потерпілий, його права й обов’язки у криміналь- 

ному провадженні. Представник потерпілого.  

41. Цивільний позивач і цивільний відповідач, їх права 

й обов’язки у кримінальному провадженні. Підстави, умови і 

значення розгляду цивільного позову у кримінальному 

провадженні.  

42. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання 

про арешт, її права й обов’язки у кримінальному провадженні. 

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується 

питання про арешт. 

43. Представник юридичної особи, щодо якої здійсню- 

ється кримінальне провадження, його процесуальний статус. 

44. Представник персоналу органу пробації як учасник 

кримінального провадження, його права й обов’язки. 

45. Свідок у кримінальному провадженні. Особи, які не 

можуть бути допитані як свідки. Права, обов’язки й 

відповідальність свідка. 

46. Форми використання спеціальних знань у кримі- 

нальному провадженні. Експерт і спеціаліст, їх права, обов’язки 

й відповідальність.  



32 

47. Заявник як учасник кримінального провадження.  

48. Понятий як учасник кримінального провадження, 

його права й обов’язки.  

49. Обставини, що виключають участь слідчого судді, 

судді, присяжного у кримінальному провадженні. Підстави 

відводу прокурора, слідчого, дізнавача, захисника, представни- 

ка, спеціаліста, представника персоналу органу пробації, 

перекладача, експерта, секретаря судового засідання. Порядок 

вирішення питання про відвід. 

50. Поняття «докази» у кримінальному провадженні. 

Класифікація доказів, її практичне значення. 

51. Процесуальні джерела доказів, їх характеристика. 

52. Властивості доказів: належність, допустимість, 

достовірність та достатність. Підстави та процесуальний поря- 

док визнання доказів недопустимими.  

53. Доказування у кримінальному провадженні: 

поняття, мета, елементи й суб’єкти. Обставини, які підлягають 

доказуванню. 

54. Форми фіксування кримінального провадження, їх 

характеристика.  

55. Процесуальні рішення: поняття і види. Вимоги до їх 

форми і змісту.  

56. Поняття «процесуальні строки», їх значення, класи- 

фікація і порядок обчислення. 

57. Форми відшкодування (компенсації) шкоди, 

завданої кримінальним правопорушенням, у кримінальному 

провадженні.  

58. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів 

досудового розслідування, прокуратури і суду. 

59. Види заходів забезпечення кримінального прова- 

дження, їх класифікація й загальні правила застосування. 

60. Характеристика заходів забезпечення криміналь- 

ного провадження, спрямованих на забезпечення явки особи: 

виклик, судовий виклик, привід. 

61. Накладення грошового стягнення як захід забез- 

печення кримінального провадження.  
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62. Процесуальний порядок застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження.  

63. Процесуальний порядок застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження, спрямованих на 

припинення чи запобігання протиправній поведінці 

підозрюваного, обвинуваченого: тимчасове обмеження у 

користуванні спеціальним правом, відсторонення від посади. 

64. Арешт майна як захід забезпечення кримінального 

провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів, 

тимчасове вилучення майна. 

65. Загальні положення про запобіжні заходи. Їх 

поняття, види, мета та підстави застосування.  

66. Процесуальний порядок застосування, зміни і 

скасування запобіжного заходу у виді застави.  

67. Процесуальний порядок обрання, продовження, 

зміни і скасування запобіжного заходу у виді тримання під 

вартою.  

68. Підстави і процесуальний порядок затримання 

особи. Види і строк затримання.  

69. Процесуальний порядок початку досудового 

розслідування. Єдиний реєстр досудових розслідувань. 

70. Поняття і види підслідності. 

71. Підстави і процесуальний порядок об’єднання й 

виділення матеріалів досудового розслідування. 

72. Строки досудового розслідування. Процесуальний 

порядок продовження строків досудового розслідування. 

73. Слідчі (розшукові) дії: поняття, класифікація і 

вимоги до їх проведення. 

74. Допит як слідча (розшукова) дія: поняття, види, 

підстави і процесуальний порядок проведення. Особливості 

допиту малолітньої або неповнолітньої особи. 

75. Пред’явлення для впізнання як слідча (розшукова) 

дія: поняття, види і процесуальний порядок проведення. 

76. Обшук як слідча (розшукова) дія: поняття, мета і 

види. Підстави і процесуальний порядок проведення. 

77. Огляд як слідча (розшукова) дія: поняття, мета і 

види. Підстави і процесуальний порядок проведення. 
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78. Слідчий експеримент як слідча (розшукова) дія: 

поняття, мета і види. Підстави і процесуальний порядок 

проведення. Особливості порядку проведення слідчого 

експерименту в житлі чи іншому володінні особи. 

79. Освідування особи як слідча (розшукова) дія: 

поняття, підстави і процесуальний порядок проведення. 

Гарантії прав і законних інтересів особи при проведенні 

освідування. 

80. Підстави і процесуальний порядок залучення 

експерта для проведення експертизи. Отримання зразків для 

експертизи. 

81. Поняття й підстави проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. Ухвала слідчого судді про дозвіл на 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії. 

82. Втручання у приватне спілкування: поняття, 

різновиди, підстави і процесуальний порядок проведення. 

83. Контроль за вчиненням злочину як негласна слідча 

(розшукова) дія: форми, підстави і процесуальний порядок 

проведення. 

84. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи 

іншого володіння особи як негласна слідча (розшукова) дія: 

мета і процесуальний порядок проведення. 

85. Спостереження за особою, річчю або місцем й 

аудіо-, відеоконтроль місця як негласні слідчі (розшукові) дії: 

мета, підстави і процесуальний порядок проведення. 

86. Підстави, значення і процесуальний порядок 

повідомлення про підозру. Зміст письмового повідомлення про 

підозру. Зміна повідомлення про підозру. 

87. Підстави й порядок зупинення досудового 

розслідування. Відновлення досудового розслідування. 

88. Форми закінчення досудового розслідування. 

89. Підстави й порядок закриття кримінального 

провадження як форми закінчення досудового розслідування. 

90. Підстави й порядок звільнення особи від 

кримінальної відповідальності як форми закінчення досудового 

розслідування.  

91. Відкриття матеріалів іншій стороні: значення, 

процесуальний порядок і правові наслідки невиконання. 
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92. Структура, зміст і значення обвинувального акта. 

Додатки до обвинувального акта. 

93. Підстави й порядок здійснення спеціального 

досудового розслідування кримінальних правопорушень. 

94. Особливий режим досудового розслідування в 

умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення 

антитерористичної операції. 

95. Особливості досудового розслідування криміналь- 

них проступків. 

96. Процесуальний порядок оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності органів досудового розслідування або 

прокурора під час досудового розслідування. 

97. Процесуальний порядок оскарження слідчим, 

дізнавачем рішень, дій чи бездіяльності прокурора. 

98. Підготовче провадження: сутність, значення й 

порядок проведення. Досудова доповідь, її значення й мета 

складання. Вирішення питань, пов’язаних із підготовкою до 

судового розгляду. 

99. Загальні положення судового розгляду.  

100. Межі судового розгляду. Зміна обвинувачення й 

відмова від підтримання державного обвинувачення в суді. 

Висунення додаткового обвинувачення, початок провадження 

щодо юридичної особи під час судового розгляду.  

101. Процесуальний порядок відкриття судового 

засідання. 

102. Сутність, значення і процесуальний порядок 

судового розгляду (судового слідства). 

103. Судові дебати. Зміст виступу в них учасників 

судового розгляду. Останнє слово обвинуваченого. 

104. Процесуальний порядок ухвалення вироку – акта 

правосуддя. 

105. Види судових рішень у судовому провадженні у 

першій інстанції. Вимоги до судових рішень, порядок їх 

ухвалення. 

106. Вирок суду, його структура і зміст. Види вироків 

й особливості їх мотивування. 

107. Процесуальний порядок внесення виправлень у 

судове рішення, його роз’яснення. 
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108. Провадження в суді присяжних. 

109. Розгляд обвинувального акта щодо вчинення 

кримінального проступку у спрощеному провадженні. 

110. Поняття «провадження в суді апеляційної інстан- 

ції», його загальна характеристика. 

111. Порядок і строки апеляційного оскарження 

судових рішень. Відмова від апеляційної скарги, її зміна й 

доповнення. Заперечення на апеляційну скаргу. 

112. Суб’єкти права на апеляційне оскарження судових 

рішень і межі їх оскарження. 

113. Процесуальний порядок апеляційного розгляду. 

Підстави проведення письмового апеляційного провадження. 

114. Підстави скасування або зміни судового рішення 

судом апеляційної інстанції. 

115. Види судових рішень суду апеляційної інстанції. 

Зміст ухвали суду апеляційної інстанції.  

116. Вирок суду апеляційної інстанції, особливості 

його мотивування. 

117. Сутність і завдання провадження в суді касаційної 

інстанції. 

118. Суб’єкти права на касаційне оскарження судових 

рішень, межі їх оскарження. Порядок і строки касаційного 

оскарження судових рішень. 

119. Підстави для скасування або зміни судового 

рішення судом касаційної інстанції. 

120. Рішення суду касаційної інстанції, їх види й 

особливості мотивування. 

121. Підстави й порядок передачі кримінального 

провадження на розгляд палати, об’єднаної або Великої Палати 

Верховного Суду. 

122. Підстави і порядок здійснення кримінального 

провадження за нововиявленими або виключними обставинами. 

123. Кримінальне провадження на підставі угод. Угода 

про примирення між потерпілим і підозрюваним чи 

обвинуваченим. Угода між прокурором і підозрюваним чи 

обвинуваченим про визнання винуватості. 

124. Кримінальне провадження у формі приватного 

обвинувачення. 
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125. Кримінальне провадження щодо окремої категорії 

осіб. 

126. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. 

127. Кримінальне провадження щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру. 

128. Процесуальний порядок відновлення втрачених 

матеріалів кримінального провадження. 

129. Виконання судових рішень у кримінальному 

провадженні: поняття, значення і процесуальний порядок. 

Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків, і 

порядок їх розв’язання.  

130. Загальні засади й види міжнародного співро- 

бітництва під час кримінального провадження.  

131. Поняття, види й порядок надання міжнародної 

правової допомоги при проведенні процесуальних дій. 

132. Порядок видачі осіб, які вчинили кримінальне 

правопорушення (екстрадиції). Тимчасовий та екстрадиційний 

арешт: підстави, строки, процесуальний порядок застосування. 

133. Підстави і порядок виконання вироків судів 

іноземних держав. Порядок передачі засуджених осіб.  
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