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ВСТУП 

 

Програма з навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів денної та 

заочної форми навчання за спеціальністю 081 Право. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є врегульовані кримінально-

процесуальними нормами суспільні відносини, які виникають у зв’язку з організацією та 

проведенням досудового розслідування, судового розгляду та інших процесуальних дій з 

метою встановлення винного(-их) у вчиненні кримінального правопорушення. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: «Теорія держави і права», «Конституційне право», 

«Кримінальне право», «Процесуальні документи в кримінальному судочинстві». 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Кримінальний процес» є 

формування у студентів знань про кримінально-процесуальні  інститути, їх значення для 

захисту прав і свобод людини і громадянина 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Кримінальний процес» є 

ознайомити студентів з кримінально-процесуальним законодавством, практикою його 

застосування, а також з основними науковими проблемами у кримінальному процесі 

України та інших країн. 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі фахової передвищої освіти повинні: 

знати: 

- теорію кримінального процесу, кримінальне процесуальне законодавство України, 

практику його застосування судами, прокурорами, органами досудового розслідування, 

оперативними працівниками і адвокатами, основи кримінального процесу зарубіжних 

держав.  

вміти:  
- правильно тлумачити і застосовувати норми кримінального процесуального права, 

самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання; 

- визначати, обґрунтовувати і обстоювати свою правову позицію, захищати права, 

свободи і законні інтереси громадян, юридичних осіб, інтереси суспільства і держави 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 
Тема 1. Поняття, суть та завдання кримінального процесу 

Загальне поняття та історичні форми кримінального процесу. Поняття 

кримінального процесу як діяльності компетентних органів і посадових осіб. Кримінальні 

процесуальні правовідносини. Кримінальний процес, кримінальне судочинство, 

правосуддя. Завдання кримінального процесу. Його роль в державному механізмі боротьби 

зі злочинністю та в охороні прав особи. Система і стадії кримінального процесу. 

Кримінальні процесуальні функції: поняття, основні види, суб’єкти. Наука кримінального 

процесуального права. Розвиток її в Україні. Кримінальний процес як навчальна 

дисципліна, її завдання. Зв’язок кримінального процесу з іншими галузями права, 

суміжними науками, а також з оперативно-розшуковою діяльністю. 

Тема 2. Кримінальний процесуальний закон та кримінальне процесуальне право 

України 

Поняття і завдання кримінального процесуального права України. Кримінальний 

процесуальний кодекс України. Його структура та зміст. Інші законодавчі акти, які містять 

норми кримінального процесуального права. Міжнародні договори України та їх 



співвідношення з кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальний 

процесуальний закон і кримінальні процесуальні норми, Застосування кримінального 

процесуального закону за аналогією. Чинність кримінального процесуального закону в часі, 

просторі та щодо осіб. Значення для кримінального процесу рішень Конституційного Суду 

України, керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, наказів та інструкцій 

Генерального прокурора України, керівництва СБУ та МВС України. Процесуальна форма, 

її поняття і значення. Процесуальні гарантії, їх поняття та види. 

 

Тема 3. Засади кримінального провадження 
Поняття, значення і система принципів кримінального процесу. Їх співвідношення з 

принципами судоустрою. Конституційні принципи кримінального процесу, їх значення та зміст. 

Законність. Державна мова судочинства. Рівність усіх учасників процесу перед законом і судом. 

Повага до гідності особи, невтручання в її особисте і сімейне життя. Право людини на свободу та 
особисту недоторканність. Недоторканність житла. Таємниця листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції. З’ясування істини, Забезпечення підозрюваному, 

обвинуваченому, підсудному права на захист. Презумпція невинуватості. Свобода від 
самовикриття, викриття членів сім’ї чи близьких родичів. Здійснення правосуддя виключно судами. 

Участь народу в здійсненні правосуддя. Незалежність і недоторканність суддів, їх підкорення лише 

закону. Змагальність судового розгляду. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження 
судових рішень. Доступ до правосуддя та обов’язковість рішень суду. Заборона двічі притягувати 

до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення. Інші принципи кримінального 

процесу, закріплені в Кримінальному процесуальному кодексі України, їх значення та зміст. 

Гласність і диспозитивність. Публічність процесу. Забезпечення всім особам, які беруть участь у 
справі, права на захист їх законних інтересів. Таємниця спілкування. Безпосередність дослідження 

доказів. Усність судового розгляду. Розумність строків. Принципи кримінального процесу України 

і проблеми реалізації міжнародних стандартів основних прав і свобод людини. 
 

Тема 4. Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження. Забезпечення 

безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві 

Поняття і класифікація суб’єктів кримінальної процесуальної діяльності. Державні 

органи і посадові особи, які ведуть процес. Суд як орган правосуддя. Законний склад суду. 

Слідчий суддя в кримінальному процесі, його повноваження. Прокурор, його завдання і 

повноваження у кримінальному процесі, на різних його стадіях. Слідчий, як особа, щр 

проводить досудове розслідування, його повноваження. Процесуальна самостійність 

слідчого. Керівник органу досудового розслідування, його повноваження. Оперативні 

підрозділи. Обставини, що виключають можливість участі у справі судді, присяжного 

засідателя, прокурора, слідчого, працівника оперативного підрозділу (органів дізнання). 

Відводи і самовідводи. Особи, які мають особистий інтерес у справі. Підозрюваний. 

Обвинувачений. Потерпілий, Цивільний позивач. Цивільний відповідач. Їх 7 процесуальні 

права та обов’язки. Підстави та порядок заявлення цивільного позову в кримінальній справі. 

Особи, які представляють у кримінальній справі інтереси інших суб’єктів кримінальної 

процесуальної діяльності. Поняття захисту в кримінальному процесі. Захисник 

підозрюваного, обвинуваченого, його завдання, права та обов’язки. Обставини, які 

виключають участь особи у справі як захисника. Запрошення, призначення, заміна 

захисника. Момент допуску захисника до участі у справі. Випадки обов’язкової участі 

захисника в кримінальному процесі. Відмова підозрюваного, обвинуваченого, підсудного 

від захисника. Оплата праці захисника. Представник потерпілого, цивільного позивача, 

цивільного відповідача. Коло осіб, які можуть бути допущені до участі у справі як 

представники. Обставини, які виключають участь особи у справі як представника 

потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача. Права та обов’язки 

представника. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, 

потерпілого, цивільного позивача. Коло осіб, які можуть брати участь у справі як законні 

представники, їх права та обов’язки. Інші суб’єкти кримінальної процесуальної діяльності, 



їх права та обов’язки. Процесуальні та непроцесуальні заходи забезпечення безпеки 

суб’єктів кримінальної процесуальної діяльності. 

 

Тема 5. Докази і доказування 

Поняття і значення кримінального процесуального доказування. Теорія доказів. 

Доказове право. Теорія пізнання і теорія доказів. Мета доказування у кримінальному 

процесі. Поняття та зміст істини в кримінальному процесі. Предмет і межі доказування у 

кримінальній справі. Особливості предмету доказування в окремих категоріях справ. 

Поняття доказів та їх процесуальних джерел. Належність і допустимість доказів. 

Класифікація доказів та їх джерел. Процес доказування у кримінальній справі, його 

елементи. Обов’язок доказування. Способи збирання і перевірки доказів. Застосування 

науковотехнічних засобів для збирання та перевірки доказів. Співвідношення доказів і 

оперативно-розшукових матеріалів. Процесуальні умови використання оперативно-

розшукових матеріалів для одержання доказів у кримінальних справах. Участь у 

доказуванні підозрюваного, обвинуваченого, захисника, потерпілого, цивільного позивача, 

цивільного відповідача та інших осіб. Поняття та значення оцінки доказів. Правила оцінки 

доказів. Характеристика джерел доказів. Показання свідків, їх предмет , значення та оцінка. 

Особи, які не можуть бути допитані як свідки у кримінальному провадженні. Перевірка і 

оцінка показань свідка. Показання потерпілого, їх предмет, значення та оцінка. Показання 

підозрюваного та обвинуваченого, їх предмет, значення та оцінка.  

Обмова і самообмова в показаннях підозрюваного і обвинуваченого. Умова, за 

наявності якої показання підозрюваного чи обвинуваченого, який визнає себе винним у 

вчиненні злочину, можуть бути покладені в основу обвинувачення. Висновок експерта, 

його предмет, значення, форма та зміст. Підстави для призначення експертизи у 

кримінальному процесі. Випадки обов’язкового призначення експертизи. Права, обов’язки 

та відповідальність експерта. Підстави для відводу експерта, порядок його вирішення. 

Відмінність експерта від спеціаліста. Висновок (висновки) експертів при проведенні 

комісійної та комплексної експертиз. Перевірка та оцінка висновку експерта. Речові докази, 

їх поняття та види. Процес формування речових доказів. Оцінка речових доказів. Зберігання 

речових доказів. Вирішення питання про речові докази при завершенні провадження у 

кримінальній справі. Документи, як джерело доказів. Протоколи слідчих та судових дій як 

джерела доказів. Процесуальні гарантії їх повноти та достовірності. Перевірка та оцінка 

протоколів слідчих і судових дій. 

 

Тема 6. Процесуальні строки. Процесуальні витрати 

Процесуальні строки: поняття, значення, класифікація в кримінальному процесі. 

Встановлення процесуальних строків прокурором, слідчим, слідчим суддею, суддею, 

судом. Обчислення процесуальних строків. Додержання процесуальних строків. 

Поновлення процесуального строку. Судові витрати: поняття, значення. Види 

процесуальних витрат. Зменшення розміру процесуальних витрат або звільнення від 

оплати, відстрочення та 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 та експертів. Витрати, пов’язані із зберіганням і пересиланням речей і 

документів. Визначення розміру процесуальних витрат. 

 

Тема 7. Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх 

застосування 

Поняття, призначення, та види заходів забезпечення кримінального провадження. 

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Виклик 

слідчим, прокурором. Судовий виклик. Порядок здійснення виклику в кримінальному 

провадженні. Повістка про виклик: поняття, зміст. Поважні причини неприбуття особи на 



виклик. Наслідки неприбуття на виклик. Привід: поняття, мета застосування. Клопотання 

про здійснення приводу та порядок розгляду слідчим суддею, судом. Виконання ухвали про 

здійснення приводу. Накладення грошового стягнення: поняття, мета застосування. 

Клопотання про накладення грошового стягнення та порядок його розгляду слідчим суддею 

або судом. Скасування ухвали про накладення грошового стягнення. Тимчасове обмеження 

у користуванні спеціальним правом: поняття і мета застосування. Клопотання про 

тимчасове обмеження в користуванні спеціальним правом та порядок його розгляду 

слідчим суддею або судом. Відсторонення від посади: поняття та мета застосування. 

Клопотання про відсторонення від посади та порядок розгляду його слідчим суддею або 

судом. Вирішення питання про відсторонення від посади. Тимчасовий доступ до речей: 

поняття та мета застосування. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та 

порядок його розгляду слідчим суддею або судом. Речі і документи, до який заборонено 

доступ. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю. Виконання ухвали 

слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасове вилучення 

майна: поняття та мета застосування. Порядок тимчасового вилучення майна. Припинення 

тимчасового вилучення майна. Арешт майна: поняття та підстави застосування. Розгляд 

клопотання про арешт майна слідчим суддею або судом. Скасування арешту майна. 

Конституційні гарантії законності застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження. 

 
Тема 8. Запобіжні заходи 

Запобіжні заходи: поняття, значення, мета застосування. Підстави застосування 

запобіжних заходів. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу. 

Особисте зобов’язання. Процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у вигляді 

особистого зобов’язання. Особиста порука. Процесуальний порядок обрання запобіжного 

заходу у вигляді особистої поруки. Домашній арешт. Процесуальний порядок обрання 

запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. 10 Застава. Процесуальний порядок 

обрання запобіжного заходу у вигляді застави. Розмір застави. Тримання під вартою. 

Процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Строки тримання під вартою. Затримання особи. Клопотання про дозвіл на затримання з 

метою приводу та порядок його розгляду слідчим суддею або судом. Дії уповноважених 

службових осіб після затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на 

затримання. Застосування електронних засобів контролю. Клопотання слідчого, прокурора, 

підозрюваного, обвинуваченого про зміну запобіжного заходу. Порядок звільнення особи 

з-під варти. Загальні обов’язки судді щодо захисту прав людини. Законне затримання. 

Затримання уповноваженою службовою особою. Момент затримання. Доставлення до 

органу досудового розслідування. Строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. 

Повідомлення осіб про затримання. 

 
Тема 9. Загальні умови досудового розслідування 

Досудове розслідування: поняття, значення та завдання. Форми досудового 

розслідування. Поняття і характеристика загальних положень досудового розслідування. 

Додержання правил про підслідність. Об’єднання і виділення матеріалів досудового 

розслідування. Використання групового (бригадного) методу розслідування. Додержання 

строків досудового розслідування. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами. 

Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення. 

Недопустимість розголошення даних досудового розслідування. Складання процесуальних 

документів. Використання науково-технічних засобів при розслідуванні кримінальних 

правопорушень. 

 
 

 



Тема 10. Слідчі (розшукові) дії 

Поняття та види слідчих дій. Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. 

Порядок виклику і допиту свідка. Особливості виклику і допиту малолітнього, 

неповнолітнього свідка. Допит свідка під час досудового розслідування в судовому 

засіданні. Порядок виклику і допиту потерпілого. Допит потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні. Підстави та порядок застосування слідчим, 

прокурором заходів до забезпечення безпеки свідків і потерпілих. 11 Відшкодування 

свідкам, потерпілим та іншим особам витрат у зв’язку з їх викликом до органів досудового 

розслідування. Процесуальний порядок виклику і допиту підозрюваного, обвинуваченого. 

Огляд. Його мета, види і порядок проведення. Протокол огляду. Огляд трупа, пов’язаний з 

ексгумацією. Поняття, підстави та процесуальний порядок проведення. Освідування. Його 

поняття, мета, види, підстави та порядок проведення. Пред’явлення для впізнання, його 

поняття, мета, види, порядок проведення і оформлення. Проведення допиту, впізнання у 

режимі відеоконференції. Слідчий експеримент. Його поняття, мета та підстави 

застосування. Обшук, його поняття, види, підстави та порядок проведення. Протокол 

обшуку. Підстави та порядок призначення експертизи. Порядок залучення експерта. 

Розгляд слідчим суддею клопотання про залучення експерта. Одержання зразків для 

експертного дослідження. Випадки обов’язкового призначення експертизи. 

 
Тема 11. Негласні слідчі (розшукові) дії 

Поняття негласних слідчих (розшукових) дій. Підстави проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій. Розгляд клопотання про дозвіл на проведення негласної 

слідчої(розшукової) дії. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії Фіксація ходу і результатів негласних (розшукових) дій. Втручання 

у приватне спілкування. Загальні положення про втручання у приватне спілкування. Аудіо, 

відеоконтроль особи. Накладення арешту на кореспонденцію. Огляд і виїмка 

кореспонденції. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Зняття 

інформації з електронних інформаційних систем. Обстеження публічно недоступних місць, 

житла чи іншого володіння особи. Установлення місцезнаходження радіоелектронного 

засобу. Спостереження за особою, річчю або місцем. Аудіо-, відеоконтроль місця. Контроль 

за вчиненням злочину. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації. Засоби, що використовуються під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Негласне отримання зразків, необхідних 

для порівняльного дослідження. 

 
Тема 12. Повідомлення про підозру 

Повідомлення про підозру. Випадки повідомлення про підозру. Зміст письмового 

повідомлення про підозру. Вручення письмового повідомлення про підозру. Зміна 

повідомлення про підозру. 

 
Тема 13. Зупинення та закінчення  досудового розслідування 

Зупинення досудового слідства: поняття, підстави, умови та процесуальний порядок. 

Підстави та процесуальний порядок оголошення розшуку підозрюваного. Взаємодія 

слідчого та оперативними підрозділами з метою встановлення місця знаходження 

підозрюваного і розкриття злочину. Підстави та процесуальний порядок відновлення 

зупиненого досудового слідства. Підстави для закриття кримінальної справи, в якій 

провадження досудового слідства чи дізнання зупинено. Форми закінчення досудового 

слідства. Підстави та процесуальний порядок закриття кримінального провадження. 

Постанова про закриття кримінального провадження, її форма, зміст і значення. Загальні 

положення кримінального провадження під час звільнення особи від кримінальної 

відповідальності. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності. Клопотання 

прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності. Розгляд питання про 



звільнення від кримінальної відповідальності. Підстави та процесуальний порядок 

закінчення досудового слідства складанням обвинувального акта. Обвинувальний акт і 

реєстр матеріалів досудового розслідування, його форма, зміст і значення. Додатки до 

обвинувального акта. 

 
Тема 14. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків (дізнання) 

Загальні положення досудового розслідування кримінальних проступків. 

Застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування кримінальних 

проступків. Проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування 

кримінальних проступків. Особливості закінчення досудового розслідування кримінальних 

проступків. Клопотання прокурора про розгляд обвинувального акта у спрощеному 

провадженні. 

 
Тема 15. Підготовче провадження 

Підсудність кримінальних проваджень. Види підсудності. Завдання і значення 

підготовчого провадження. Склад суду в підготовчому провадженні. Вирішення питань, 

пов’язаних з підготовкою досудового розгляду. Рішення, які приймаються судом на стадії 

підготовчого провадження. Строки призначення справи до розгляду в судовому засіданні. 

Матеріали кримінального провадження (кримінальна справа) та право на ознайомлення з 

ними. 

 

Тема 16. Судовий розгляд: загальні положення судового розгляд; межі судового 

розгляду 

Завдання і значення стадії судового розгляду кримінальної справи. Здійснення 

принципів кримінального процесу на стадії судового розгляду. Законний склад суду. 

Незмінність складу суду при розгляді справи. Безперервність судового розгляду. Участь 

прокурора в судовому розгляді, його права та обов’язки. Наслідки неприбуття прокурора в 

судове засідання. Участь обвинуваченого в судовому розгляді справи, його права та 

обов’язки. Наслідки неприбуття обвинуваченого в судове засідання. Участь захисника 

обвинуваченого в судовому розгляді, його права та обов’язки. Наслідки неприбуття 

захисника в судове засідання. Наслідки неприбуття цивільного позивача, цивільного 

відповідача, їх представників. Участь у судовому розгляді свідка, перекладача, спеціаліста 

і експерта, їх права та обов’язки. Наслідки неприбуття їх в судове засідання. Об’єднання і 

виділення матеріалів кримінального провадження. Відкладення, зупинення, закриття 

кримінального провадження. Право перебувати в залі судового засідання. Обов’язки 

присутніх у залі судового засідання. Заходи, які вживаються до осіб, що порушують 

порядок в судовому засіданні і виявляють неповагу до суду. Межі судового розгляду. 

Підстави та порядок зміни обвинувачення в суді. Висунення додаткового обвинувачення. 

Відмова від підтримання держаного обвинувачення. 

 

Тема 17. Судовий розгляд: процедура судового розгляду 

Підготовча частина судового засідання, її значення. Питання, які розглядаються і 

вирішуються в цій частині. Початок судового розгляду. Встановлення обсягу та порядку 

дослідження доказів. Процесуальний порядок допиту обвинуваченого, потерпілого, свідка. 

Особливості допиту малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого. 

Пред’явлення для впізнання на стадії судового провадження. Особливості призначення 

експертизи в суді. Допит експерта. Дослідження речових доказів. Дослідження звуко- і 

відеозаписів. Консультації та роз’яснення спеціаліста. Огляд місця події, предметів, 

оголошення документів. Доповнення судового слідства. Підстави та порядок відновлення 

судового слідства. Судові дебати, їх значення, порядок і зміст. Репліки учасників судових 

дебатів. Останнє слово обвинуваченого, його значення. 

 



Тема 18. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції 

Спрощене провадження щодо кримінальних проступків. Загальні положення 

спрощеного провадження щодо кримінальних проступків. Розгляд обвинувального акта у 

спрощеному провадженні. Провадження в суді присяжних. Роз’яснення права на суд 

присяжних. Виклик присяжних. Права та обов’язки присяжного. Відбір присяжних у суді. 

Приведення присяжних до присяги. Недопустимість незаконного впливу на присяжного. 

Усунення присяжного. Порядок наради і голосування в суді присяжних. 

 

Тема 19. Провадження в суді апеляційної інстанції 

Завдання і значення апеляційного провадження. Основні риси апеляційного 

провадження. Конституція України про форми оскарження судових рішень у кримінальних 

справах. Особи, які мають право на апеляційне оскарження судового вироку, ухвали, 

постанови. Порядок і строки апеляційного оскарження. Відновлення строку на 

апеляційного оскарження, підстави та порядок. Повідомлення учасникам процесу про 

апеляційні скарги. Строки розгляду справи в апеляційній інстанції. Особи, які беруть участь 

у апеляційному розгляді справи, їх права та обов’язки. Порядок розгляду справи в суді 

апеляційної інстанції. Види рішень, які може прийняти апеляційна інстанція. Підстави для 

зміни чи скасування судового рішення судом апеляційної інстанції. Судові рішення суду 

апеляційної інстанції. Зміст ухвали суду апеляційної інстанції. 

 

Тема 20: Провадження у Верховному Суді 

Завдання і значення стадії касаційного провадження. Відмінність стадії касаційного 

провадження від апеляційного провадження. Строки касаційного оскарження. Особи, які 

мають право на касаційне оскарження. Порядок касаційного оскарження. Вимоги до 

касаційної скарги. Відкриття касаційного провадження. Підготовка касаційного розгляду. 

Заперечення на касаційну скаргу. Відмова від касаційної скарги під час касаційного 

провадження. Межі перегляду судом касаційної інстанції. Касаційний розгляд. 

Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги. 

Підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції. Новий 

розгляд справи після скасування судового рішення судом касаційної інстанції. Закриття 

кримінального провадження судом касаційної інстанції. Зміст ухвали суду касаційної 

інстанції. 

 

Тема 21. Провадження за нововиявленими обставинами 

Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими 

обставинами. Строк, порядок та вимоги до заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами. Відкриття кримінального провадження за нововиявленими 

обставинами. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими 

обставинами. 

 

Тема 22. Особливі порядки кримінального провадження 

Кримінальне провадження на підставі угод. Ініціювання та укладення угоди. 

Обставини, що враховуються прокурором при укладенні угоди про визнання винуватості. 

Зміст угоди про примирення та про визнання винуватості. Наслідки укладення та 

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

підставі угоди. Наслідки невиконання угоди. Поняття кримінального провадження у формі 

приватного обвинувачення. Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному 

провадженні у формі приватного обвинувачення. Кримінальне провадження щодо окремої 

категорії осіб. Повідомлення про підозру. Особливості порядку притягнення до 

кримінальної відповідальності, затримання і обрання запобіжного заходу. Кримінальне 

провадження щодо неповнолітніх. Обставини, що підлягають встановленню у 

кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Комплексна психолого-психіатрична і 



психологічна експертиза неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого. Участь 

законного представника неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого. Застосування 

до неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу. Передання 

неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд. Порядок застосування до 
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-03 

52. Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у 
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угод: інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ № 223-1679/0/4-12 від 15 листопада 2012 р. : 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :   

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v1679740-12 

64. Про деякі питання порядку здійснення судового провадження з 

перегляду судових рішень у суді апеляційної інстанції відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України: інформаційний лист Вищого 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-04
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0016700-04
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/5452EEC5460BA531C2257B33004E9F68
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/5452EEC5460BA531C2257B33004E9F68
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-05
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-06
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-08
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v1430740-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v1430740-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v1640740-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v1640740-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v1679740-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v1679740-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v1679740-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v1717740-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v1717740-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v1717740-12


спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 10-
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функцій експертів і спеціалістів, затверджена постановою Кабінету Міністрів 
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рахунок бюджетних коштів: постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 
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року № 686 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
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затверджене наказом Міністра внутрішніх справ України № 696 від 9 серпня 2012 
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75. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 
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76. Інструкція про порядок роботи з технічними засобами фіксування 

судового засідання, затверджена наказом Державної судової адміністрації України 

20 вересня 2012 року № 108 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://dsa.court.gov.ua/dsa/14/N1082012/ 

77. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, 

затверджена спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної 

прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства 
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безпеки України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, 

затверджене наказом Центрального управління СБУ від 16 листопада 2012 року 

№515 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
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внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні 
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року №1050 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
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реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх 
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