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Тема 1:  Завдання, система кримінального провадження та його засади. 

Суть та завдання кримінального провадження. Система кримінального 
провадження. Основні кримінально-процесуальні поняття. КПК України та інші джерела 
кримінального процесуального права. Аналогія закону. 

Засади кримінального провадження: верховенство права; законність, рівність перед 
судом, повага до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту 
недоторканість, недоторканість житла чи іншого володіння особи, таємниця спілкування, 
невтручання у приватне життя, недоторканість права власності, презумпція невинуватості 
та забезпечення невинуватості та забезпечення доведеності вини,  свобода від 
самовикриття та право не свідчити проти близьких членів сім'ї, заборона двічі 
притягувати до кримінальної відповідальності а саме правопорушення, забезпечення 
права на захист, доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень, змагальність 
сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів перед судом їх переконливості, 
безпосередність дослідження показань, речей і документів, забезпечення права на 
оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності, публічність, диспозитивність, 
гласність і відкритість судового провадження та його повне забезпечення технічними 
засобами, розумні строки, мова, якою здійснюється кримінальне провадження. 

Тема 2. Суб’єкти кримінального провадження. Їх процесуальний статус.  

Суд, слідчий суддя: функції та повноваження.  
Сторони провадження та інші його учасники. Класифікація учасників. 
Учасники, які здійснюють кримінальне провадження:, прокурор (державний 

обвинувач), слідчий, керівник органу досудового розслідування, оперативний підрозділ,  
службова особа відповідальна за перебування затриманих їх процесуальний статус. 

Учасники кримінального провадження, які мають свій власний інтерес у ньому або 
його представляють. Стандарти захисту прав підозрюваного обвинуваченого в рішеннях 
Європейського суду з прав людини. Інші учасники кримінального провадження: заявник 
свідок, перекладач, експерт, спеціаліст, секретар судового засідання, заставодавець та 
інші. 

Кримінально-процесуальний інститут відводів. Обставини, які виключають участь 
у кримінальному провадженні (підстави для відводів) судді, слідчого судді, присяжного, 
прокурора, слідчого, представника, спеціаліста, перекладача, експерта, судового 
засідання, захисника, представника потерпілого, цивільного позивача і цивільного 
відповідача. 

Тема 3. Докази і доказування у кримінальному провадженні 

Предмет доказування у кримінальному провадженні та його структура. Межі 
доказування. Поняття, властивості та класифікація доказів. Джерела доказів. Належність і 
допустимість доказів. Визнання доказів недопустимими. Структура процесу доказування. 
Збирання доказів. Перевірка доказів. Оцінка доказів. Презумпції та преюдиції у 
доказуванні. Суб’єкти доказування, їх класифікація. Обов’язок доказування.  

Характеристика доказів та їхніх джерел. Поняття і види показань осіб. Показання з 
чужих слів. Висновок експерта. Поняття, структура, зміст і види висновку експерта. 
Особливості оцінки висновку експерта. Речові докази: поняття, види, процесуальне 
закріплення. Документи: вирішення їх долі, поняття і види документів. Вимоги, яким має 
відповідати документ як доказ у кримінальному провадженні. 

.  

Тема 4: Заходи забезпечення кримінального провадження 

1. Заходи забезпечення кримінального провадження. Види заходів забезпечення 
кримінального провадження. Підстави, мета та загальні правила застосування заходів 
забезпечення кримінального провадження. 



Виклик слідчим (прокурором), судовий виклик та привід як заходи забезпечення 
кримінального провадження: порядок їх здійснення і застосування в кримінальному 
провадженні. Накладення грошового стягнення. Тимчасове вилучення документів, що 
посвідчують спеціальне право, і  тимчасове обмеження в користуванні таким правом. 
Відсторонення від посади. Тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасово вилучене 
майно: види та підстави вилучення. Накладення арешту на майно: підстави та порядок. 
Затримання підозрюваного з метою приводу. 

2. Запобіжні заходи. Поняття, види та значення запобіжних заходів. Мета та 
підстави застосування запобіжних заходів. Обставини, які враховуються при обранні 
запобіжних заходів. Особисте зобов’язання. Обов’язки, що покладаються на 
підозрюваного, обвинуваченого у зв’язку з застосуванням запобіжного заходу. Особиста 
порука. Наслідки невиконання обов’язків по поруці. Домашній арешт. Строк домашнього 
арешту та його продовження. Порядок застосування електронних засобів контролю. 
Застава: суть та підстави застосування. Межі розміру застави. Внесення застави. 
Обставини, які виключають можливість застосування застави. Тримання під вартою, як 
винятковий запобіжний захід. Види та підстави затримання. Особливості застосування 
запобіжних заходів до неповнолітніх. Запобіжні заходи, які застосовуються до осіб, 
стосовно яких передбачається застосування примусових заходів медичного характеру. 

Тема 5. Досудове розслідування кримінальних правопорушень 

1. Загальні положення досудового розслідування кримінальних правопорушень. 
Слідчі дії. Суть і завдання стадії досудового розслідування. Початок досудового 
розслідування. Єдиний реєстр досудових розслідувань. Форми досудового розслідування. 
Порядок, строки та суб’єкти здійснення досудового слідства. Об’єднання і виділення 
матеріалів досудового розслідування.  

Поняття та система слідчих дій. Класифікація слідчих дій. Слідчі (розшукові) та 
негласні слідчі (розшукові) дії. Загальні процесуальні умови проведення слідчих дій. 
Поняття, види та процесуальний порядок проведення допиту. Поняття, види та 
процесуальний порядок пред’явлення для впізнання. Поняття та процесуальний порядок 
проведення слідчого експерименту. Поняття, види та процесуальний порядок проведення 
слідчого огляду. Огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією. Підстави та порядок призначення 
судової експертизи 

Поняття та система негласних слідчих (розшукових) дій. Класифікація негласних 
слідчих (розшукових) дій. Загальні процесуальні умови проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій. Порядок отримання дозволу на проведення негласної слідчої 
(розшукової) дії.. Втручання у приватне спілкування: поняття та види. Інші види 
негласних слідчих (розшукових) дій: обстеження публічно недоступних місць, житла чи 
іншого володіння особи, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, 
спостереження за особою, річчю або місцем, контроль за вчиненням злочину та інші.  

2. Повідомлення про підозру. Форми закінчення досудового розслідування. 
Повідомлення про підозру: поняття, підстави та порядок. Підстави та порядок зупинення 
досудового розслідування. Відновлення зупиненого досудового розслідування. Форми 
закінчення досудового розслідування. Закриття кримінального провадження як одна з 
форм закінчення досудового розслідування. Підстави для закриття кримінального 
провадження. Процесуальний порядок закриття кримінального провадження. Клопотання 
про звільнення особи від кримінальної відповідальності: підстави, умови, порядок. 

Відкриття матеріалів провадження  іншій стороні. Поняття і значення 
обвинувального акту. Структура обвинувального акту. Додатки до обвинувального акту. 
Реєстр матеріалів досудового розслідування. Клопотання про застосування примусових 
заходів медичного або виховного характеру.  

3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого прокурора під час 
досудового розслідування. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які 



можуть бути оскаржені слідчому судді під час досудового розслідування. Суб’єкти та 
строки подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора. Порядок 
розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового 
розслідування. Рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи 
бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування. Рішення, дії чи 
бездіяльність прокурора, які можуть оскаржуватися слідчим та порядок їх оскарження. 
Порядок вирішення скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора. 

Тема 6: Судове провадження у суді першої інстанції  

1. Підготовче провадження. Загальні положення проведення судового розгляду. 
Суть та завдання підготовчого провадження. Контрольна функція суду в стадії 
підготовчого провадження. Порядок проведення підготовчого судового засідання та 
рішення, що приймаються за його результатами.  

Загальні положення проведення судового розгляду кримінального провадження. 
Розумність строку судового розгляду в практиці Європейського суду з прав людини. 
Склад суду та правила про його незмінність. Безперервність судового розгляду. Підстави і 
порядок застосування, зміни заходів забезпечення кримінального провадження. 
Дистанційний судовий розгляд: підстави, умови і порядок застосування. Межі судового 
розгляду. Наслідки неявки учасників судового розгляду в судове засідання.  

2. Судовий розгляд. Постановлення судового рішення. Структура судового 
розгляду. Визначення порядку дослідження доказів судом. Скорочений судовий розгляд. 
Система судово-слідчих дій, особливості їх проведення в умовах судового засідання. 
Дослідження документів. Судові дебати: завдання, порядок проведення. Порядок 
постановлення і види рішень суду. Ухвали суду: коло, зміст, підстави винесення. Види 
вироків суду, підстави їх ухвалення. Відмінності змісту виправдувального і 
обвинувального вироку.  

Тема 7. Судове провадження з перегляду судових рішень 

1. Провадження в суді апеляційної інстанції та касаційної інстанції.  Судові 
рішення, що можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Строки апеляційного 
оскарження. Суб’єкти та порядок апеляційного оскарження. Підготовка до апеляційного 
розгляду. Обсяг та межі перегляду судових рішень апеляційним судом. Порядок 
апеляційного розгляду. Порядок перевірки ухвал слідчого судді. Недопустимість 
погіршення становища обвинуваченого в апеляційному провадженні.  

Судові рішення, що можуть бути оскаржені в касаційному порядку. Порядок і строки 
касаційного оскарження. Відкриття касаційного провадження. Підготовка до касаційного 
розгляду. Порядок касаційного розгляду. Судові рішення суду касаційної інстанції. 
Підстави для зміни, скасування судового рішення судом апеляційної  та касаційної 
інстанцій. 

2. Провадження за нововиявленими обставинами. Перегляд судового рішення 
Верховним Судом України. Суть, завдання та значення провадження за нововиявленими 
обставинами. Підстави для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. 
Суб'єкти права подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими 
обставинами. Строки і порядок подання заяви про перегляд судового рішення за 
нововиявленими обставинами. Відкриття провадження за нововиявленими обставинами. 
Строки та порядок перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Підстави 
та порядок перегляду судових рішень Верховним Судом України. Постанова Верховного 
Суду України: підстави прийняття та юридичне значення. 

Тема 8: Особливі порядки кримінального провадження. 

Кримінальне провадження на підставі угод. Види угод, вимоги до їх змісту. 
Ініціювання та укладення угоди. Порядок судового провадження на підставі угоди. 
Наслідки невиконання угоди. Кримінальне провадження у формі приватного 



обвинувачення. Поняття та процедура кримінального провадження у формі приватного 
обвинувачення. Спрощений порядок вирішення кримінальних проваджень щодо 
проступків. Особливості здійснення спеціального досудового і судового проваджень.  

Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. Обставини, що підлягають 
встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Порядок кримінального 
провадження щодо неповнолітніх. Кримінальне провадження щодо застосування 
примусових заходів медичного характеру. Підстави для здійснення кримінального 
провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Порядок 
здійснення досудового розслідування та судовий розгляд кримінального провадження 
щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Рішення суду  за 
результатами розгляду кримінального провадження щодо застосування примусових 
заходів медичного характеру. 

Тема 9: Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження 

1. Загальні положення міжнародного співробітництва під час кримінального 
провадження. Міжнародна правова допомога. Перейняття кримінального 
переслідування. Значення та обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального 
провадження. Законодавство про міжнародне співробітництво та засада взаємності. 
Порядок взаємовідносин між державами з питань кримінального провадження.  
Особливості оцінки доказів отриманих в порядку міжнародного співробітництва. 

Обсяг процесуальних дій, що виконуються в порядку надання міжнародної правової 
допомоги. Форма, зміст і додатки міжнародного доручення (запиту) про проведення 
процесуальних дій у порядку міжнародної правової допомоги. Порядок розгляду і 
виконання запиту іноземного органу про міжнародну правову допомогу на території 
України. Підстави, умови і порядок перейняття кримінального провадження. 

2. Видача осіб. Визнання і виконання судових рішень в порядку міжнародного 
співробітництва. Умови направлення та порядок підготовки запиту про видачу особи 
Україні. Форма та зміст клопотання про видачу особи. Екстрадиційне провадження в 
Україні щодо запиту іноземного органу про видачу особи. Тимчасова та спрощена видача. 
Особливості застосування запобіжних заходів до особи, що підлягає видачі. Межі 
притягнення виданої особи до кримінальної відповідальності. Напрямки міжнародного 
співробітництва щодо визнання і виконання судових рішень у кримінальних справах. 
Умови і підстави передачі судового рішення для виконання.  
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