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 ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Кримінальний процес» 

складена  відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого 

спеціаліста  напряму  (спеціальності) «Правознавство».                                                                                                                        

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є суспільні відносини, що 

виникають і розвиваються при здійсненні досудового розслідування і судового 

провадження у зв’язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про 

кримінальну відповідальність, як злочин (кримінальний проступок). 

Міждисциплінарні зв’язки: «Конституційне право України», «Кримінальне 

право України», «Криміналістика», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право 

України», «Судова психіатрія», «Судові та правоохоронні органи», «Адвокатура». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основні положення кримінального процесу. 

2. Досудове розслідування кримінальних справ. 

3. Судовий порядок розгляду кримінальних справ. 

4. Перегляд і виконання судових рішень. Особливі порядки провадження у 

кримінальному проваджені.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Кримінальний процес» є 

оволодіння студентами глибокими теоретичними знаннями щодо діяльності органів 

досудового слідства, прокуратури та суду з розкриття та розслідування кримінальних 

правопорушень (злочинів та кримінальних проступків), їх судового розгляду, 

виконання судових рішень, а також формування практичних навичок правильного 

застосування кримінально-процесуального закону при проведенні процесуальних дій, 

прийнятті та оформленні процесуальних рішень.  
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1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Кримінальний процес»  є 

засвоєння студентами загальних положень кримінально-процесуального права, 

організації діяльності органів розслідування, прокуратури та суду з розслідування, 

судового розгляду та вирішення кримінальних правопорушень (злочинів та 

кримінальних проступків), діяльності органів судової влади щодо перевірки вироків, 

постанов та ухвал суду. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати :  

- поняття і завдання кримінального провадження; 

- принципи кримінального провадження; 

- поняття і класифікацію суб’єктів кримінального процесу; 

- докази і доказування в кримінальному процесі; 

- заходи забезпечення кримінального провадження; 

- загальні положення досудового розслідування; 

- порядок провадження слідчих (розшукових) дій; 

- судовий порядок розгляду кримінальних справ; 

- порядок перегляду судових рішень; 

- виконання судових рішень; 

- міжнародне співробітництво під час кримінального провадження; 

- норми Конституції та Кримінального процесуального кодексу України; 

- засади побудови, функціонування та взаємодії судів, правоохоронних та 

правозахисних органів України; 

- нормативно-правові акти (постанови, ухвали, рішення) судової гілки влади у 

сфері кримінального судочинства; 

- нормативно-правові акти (накази, розпорядження, інструкції, рекомендації), які 

стосуються кримінально-процесуальної діяльності правоохоронних органів України. 

 вміти : 

- самостійно опрацювати нормативно-правові акти у сфері кримінального 

судочинства та навчальну літературу; 
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-  узагальнювати  практику роботи органів досудового розслідування під час 

провадження у кримінальних справах; 

- формулювати власні висновки на підставі інформації наукового та 

статистичного характеру, яка отримана у процесі навчання; 

- оцінювати правові ситуації, які виникають у процесі кримінально-

процесуальної діяльності; 

- приймати процесуальні рішення у кримінальних справах тощо. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 162 години/________ кредитів 

ECTS. 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. «Основні положення кримінального процесу» 

Тема 1. «Поняття, суть і завдання кримінального процесу» 

Поняття, суть і завдання кримінального процесу. Кримінальне процесуальне 

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

процесу. Кримінальний процес як навчальна дисципліна, її роль у підготовці фахівців-

правознавців. Поняття стадії кримінального процесу. Система стадій кримінального 

процесу, їх загальна характеристика, завдання та особливості. Кримінально-

процесуальні функції, їх види і значення. Поняття, структура і особливості 

кримінально-процесуальних правовідносин. Кримінально-процесуальна форма. 

Особливості кримінально-процесуальної форми. Уніфікація і диференціація 

процесуальної форми, сучасні проблеми удосконалення кримінально-процесуальної 

форми. Гарантії у кримінальному судочинстві, їх характеристика. Кримінально-

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

 

Тема 2. «Кримінальний процесуальний закон» 

Кримінальне процесуальне право – самостійна галузь права. Джерела 

кримінального процесуального права України. Поняття кримінального процесуального 

закону та його значення. Структура Кримінального процесуального кодексу України. 

Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм. Чинність кримінального 
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процесуального закону у просторі, часі і щодо осіб. Значення рішень Конституційного 

Суду України, роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, відомчих 

нормативних актів МВС і Генеральної прокуратури України для кримінального 

судочинства. Умови застосування кримінального процесуального закону за аналогією. 

 

Тема 3. « Загальні засади (принципи) кримінального провадження» 

Поняття та значення засад кримінального провадження. Класифікація засад 

кримінального провадження. Система засад кримінального судочинства і правові 

гарантії їх реалізації. Суть та значення окремих засад кримінального процесу: 

верховенство права; законність; рівність перед законом і судом; повага до людської 

гідності; забезпечення права на свободу та особисту недоторканність; недоторканність 

житла чи іншого володіння особи; таємниця спілкування; невтручання у приватне 

життя; недоторканність права власності; презумпція невинуватості; свобода від 

самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї; заборона 

двічі притягувати до кримінальної  відповідальності за одне і те саме правопорушення; 

забезпечення права на захист; доступ до правосуддя; змагальність; безпосередність 

дослідження показань, речей і документів; забезпечення права на оскарження 

процесуальних рішень, дій чи бездіяльності; публічність; диспозитивність; гласність і 

відкритість судового розгляду; розумність строків; мова, якою здійснюється 

кримінальне судочинство. 

 

Тема 4. «Суб’єкти кримінального процесу» 

Поняття суб’єктів кримінального процесу, їх місце і роль у кримінальному 

судочинстві. Сторони та інші учасники кримінального провадження. Класифікація 

суб’єктів у теорії кримінального процесу. Суд, суддя в кримінальному процесі. 

Функції та повноваження суду (судді). Слідчий суддя в досудовому провадженні. 

Прокурор у кримінальному процесі та його процесуальне становище у різних стадіях 

кримінального процесу. Органи досудового розслідування та їх компетенція. Керівник 
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органу досудового розслідування. Процесуальне становище слідчого органу 

досудового розслідування в кримінальному процесі. Процесуальна самостійність і 

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

Потерпілий як учасник кримінального процесу. Захисник і його процесуальне 

становище. Залучення захисника до кримінального провадження. Представники та 

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

кримінальному провадженні, відмінність в їхньому процесуальному становищі. 

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

Процесуальне становище перекладача в кримінальному провадженні. Цивільний 

позивач та відповідач, їх представники. Секретар судового засідання та судовий 

розпорядник. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному 

провадженні. Відводи, самовідводи і порядок їх вирішення. Державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів. Забезпечення безпеки осіб, які беруть 

участь у кримінальному провадженні. 

 

Тема 5. «Докази і доказування у кримінальному процесі» 

Поняття, сутність і значення кримінально-процесуального доказування. Доказове 

право. Елементи кримінально-процесуального доказування. Предмет, межі і суб’єкти 

доказування у кримінальному провадженні. Обов’язок доказування у кримінальному 

процесі. Особливості доказування в окремих стадіях кримінального провадження. 

Поняття доказів, та їх класифікація. Поняття джерел доказів та їх види. Способи 

збирання доказів та їх процесуальних джерел. Перевірка і оцінка доказів та їх джерел. 

Належність, достовірність і допустимість доказів. Умови визнання доказів 

недопустимими. Достатність доказів для прийняття рішення у кримінальній справі. 

Моральні засади доказування. Показання свідків і потерпілих. Показання осіб. 

Показання з чужих слів. Речові докази, строки і порядок їх зберігання. Документи, як 

джерела доказів. Вирішення питання про речові докази і документи. Висновок 

експерта і його доказове значення. 
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Тема 6. «Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному 

провадженні» 

Поняття шкоди завданої кримінальним правопорушенням. Відшкодування 

(компенсація) шкоди потерпілому. Поняття і значення цивільного позову у 

кримінальному провадженні. Переваги спільного розгляду цивільного позову і 

матеріалів кримінального провадження. Форма і зміст позовної заяви. Підстави і 

порядок пред’явлення цивільного позову. Доказування цивільного позову. 

Особливості досудового провадження, в якому заявлено цивільний позов. 

Процесуальні засоби забезпечення відшкодування, завданої кримінальним 

правопорушенням, шкоди та можливої конфіскації майна. Вирішення цивільного 

позову. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями 

чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове 

розслідування, прокуратури та суду. 

 

Тема 7. «Повідомлення, процесуальні строки і судові витрати» 

Поняття і зміст повідомлень у кримінальному проваджені. 

Процесуальні строки і їх правова природа. Поняття, значення, види і правила 

обчислення процесуальних строків. Обов’язковість додержання процесуальних 

строків. Порушення процесуальних строків і їх наслідки. Порядок подовження, 

зупинення і відновлення процесуальних строків. Процесуальні витрати, їх поняття, 

види і значення. Визначення розміру та розподіл процесуальних витрат. Зменшення 

розміру процесуальних витрат. Звільнення від оплати, відстрочення та розстрочення 

процесуальних витрат. Витрати, що покладаються на державу. Рішення щодо 

процесуальних витрат. 

 

Тема 8. «Заходи забезпечення кримінального провадження» 

Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види. Правила 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Виклик слідчим, 

прокурором, судовий виклик і привід. Порядок здійснення виклику. Повістка про 
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виклик. Привід та порядок його виконання. Накладення грошового стягнення. Порядок 

вирішення питання про накладення грошового стягнення. Тимчасове обмеження у 

користуванні спеціальним правом. Порядок та строки тимчасового обмеження у 

користуванні спеціальним правом. Відсторонення від посади: порядок застосування та 

строки. Тимчасовий доступ до речей і документів. Речі і документи, до яких 

заборонено доступ. Виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і 

документів. Тимчасове вилучення майна: підстави та процесуальний порядок 

проведення. Арешт майна. Підстави для арешту майна. Клопотання про арешт майна 

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

запобіжних заходів серед інших заходів процесуального примусу. Види запобіжних 

заходів. Обставини, що враховуюються при обранні запобіжного заходу. Клопотання 

про застосування запобіжного заходу. Особисте зобов’язання. Особиста порука. 

Домашній арешт. Застава, визначення її розміру та порядок внесення. Підстави і 

процедура звернення застави у доход держави. Застосування електронних засобів 

контролю. Тримання під варту як запобіжний захід. Підстави та процесуальний 

порядок тримання особи під вартою. Строки тримання під вартою і порядок їх 

продовження. Затримання з метою приводу. Затримання особи без ухвали слідчого 

судді, суду. Строки затримання. Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх. 

Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного заходу. 

 

Змістовний модуль 2. «Досудове розслідуваня кримінальних справ» 

Тема 9. «Загальні положення досудового розслідування» 

Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування. Етапи досудового 

розслідування. Дізнання і досудове слідство, як форми досудового розслідування. 

Єдиний реєстр досудових розслідувань. Особливості розслідування кримінальних 

проступків. Поняття і значення загальних положень досудового розслідування. 

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

Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження. Розгляд клопотань під 

час досудового розслідування. Недопустимість розголошення відомостей досудового 
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розслідування. Об’єднання і виділення досудового розслідування. Ознайомлення з 

матеріалами досудового розслідування до його завершення. Взаємодія слідчого і 

оперативних підрозділів. Доручення слідчого. Використання науково-технічних 

засобів при проведенні досудового розслідування. Розслідування кримінальних 

правопорушень слідчою групою. Складання кримінально-процесуальних документів 

під час досудового розслідування. Здійснення прокурорського нагляду, відомчого і 

судового контролю за законністю в діяльності органів розслідування. 

 

Тема 10. «Провадження слідчих (розшукових) дій» 

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

(розшукових) дій. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих 

(розшукових) дій. Допит та його процесуальне оформлення. Особливості виклику і 

допиту малолітньої або неповнолітньої особи. Пред’явлення для впізнання та його 

види. Процесуальний порядок пред’явлення для впізнання. Особливості впізнання 

особи при забезпеченні безпеки учасників кримінального судочинства. Проведення 

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

Підстави і процесуальний порядок проведення обшуку. Особливості проведення 

окремих видів обшуку. Процесуальний порядок оформлення результатів обшуку. 

Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення окремих видів огляду. 

Особливості проведення огляду трупа. Ексгумація трупа, підстави і процесуальний 

порядок її проведення. Слідчий експеримент. Освідування і його види. Порядок 

проведення і оформлення окремих видів освідування. Експертиза та підстави її 

проведення. Отримання зразків для проведення експертизи. Негласні слідчі 

(розшукові) дії: поняття, підстави проведення. Види негласних слідчих (розшукових) 

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

результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні та в інших цілях. 

Загальні положення про втручання у приватне спілкування. 
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Тема 11. «Повідомлення про підозру» 

Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру. Випадки повідомлення 

про підозру. Етапи повідомлення про підозру. Складання повідомлення про підозру. 

Зміст письмового повідомлення про підозру. Порядок повідомлення про підозру. 

Права підозрюваного та їх роз’яснення. Вручення письмового повідомлення про 

підозру. Зміна повідомлення про підозру. Особливості повідомлення про підозру 

окремій категорії осіб. 

 

Тема 12. «Зупинення і закінчення досудового розслідування» 

Поняття, підстави і умови та процесуальний порядок зупинення досудового 

розслідування. Розшук підозрюваного. Підстави і процесуальний порядок відновлення 

досудового розслідування. Загальні положення закінчення досудового розслідування. 

Форми закінчення досудового розслідування. Закриття кримінального провадження: 

підстави та процесуальний порядок. Підстави та процесуальний порядок звільнення 

особи від кримінальної відповідальності. Клопотання прокурора про звільнення особи 

від кримінальної відповідальності. Відкриття матеріалів кримінального провадження 

іншій стороні. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. 

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

Додатки до обвинувального акту. Клопотання про застосування примусових заходів 

медичного чи виховного характеру та його зміст. Вручення копій обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру 

та реєстру матеріалів досудового розслідування. Систематизація і технічне 

оформлення матеріалів кримінального провадження. 

 

Тема 13. «Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 

розслідування» 

Поняття та значення інституту оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час 

досудового розслідування. Право на оскарження. Рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування. 
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Строк подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, її 

повернення або відмова у відкритті провадження. Правові наслідки подання скарги на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування. 

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. 

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 рішень, дій чи бездіяльності 

прокурора. Рішення, дії чи бездіяльність прокурора, які можуть оскаржуватися 

слідчим. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора. Порядок 

вирішення скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора. Види рішень за 

результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора. 

 

Змістовний модуль 3. «Судовий порядок розгляду кримінальних справ»  

Тема14. «Підсудність у кримінальному провадженні. Підготовче 

провадження» 

Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі. Види підсудності. 

Підстави та порядок передачі справ з одного суду до іншого. Автоматизована система 

документообігу суду. Поняття, сутність і завдання підготовчого судового 

провадження. Порядок і строки підготовчого судового провадження. Порядок 

підготовчого судового провадження. Питання, які з’ясовуються суддею при 

підготовчому судовому провадженні. Рішення, які приймаються за результатами 

підготовчого судового провадження. Закриття кримінального провадження. Підстави і 

процесуальний порядок повернення обвинувального акту,  клопотань про застосування 

примусових заходів виховного чи медичного характеру прокурору або за підсудністю. 

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

розгляду. Закінчення підготовчого судового провадження. Ознайомлення з 

матеріалами кримінального провадження. 
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Тема 15. «Судовий розгляд» 

Сутність і значення стадії судового розгляду. Загальні положення судового 

розгляду кримінальної справи. Безпосередність, усність, безперервність судового 

розгляду. Незмінність складу суду і рівність прав сторін у судовому розгляді. 

Учасники судового розгляду та наслідки їх неявки до суду. Підстави і порядок 

відкладення судового засідання, зупинення судового провадження. Розпорядок 

судового засідання. Заходи, які застосовуються до його порушників. Застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) 

дій під час судового розгляду. Проведення процесуальних дій у режимі відео 

конференції. Межі судового розгляду. Етапи судового розгляду, їх зміст. Суть, 

структура і завдання підготовчої частини судового засідання. Поняття і завдання 

судового слідства. Порядок дослідження доказів в судовому засідання. Спрощений 

порядок судового слідства. Порядок судових дебатів. Промови і репліки сторін. 

Останнє слово обвинуваченого. Процесуальний порядок постановлення судового 

рішення. Види судових рішень. Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового 

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

вирішуються судом при постановленні вироку. Порядок винесення ухвал у судовому 

засіданні. Ухвалення судового рішення і окрема думка судді. Проголошення судового 

рішення. Роз'яснення судового рішення. Вручення копії судового рішення. Журнал 

судового засідання. Технічна фіксація перебігу судового засідання. Особливі порядки 

провадження в суді першої інстанції.  

 

Тема 16. «Особливі порядки провадження в суді першої інстанції». 

Суд за клопотанням слідчого погодженого з прокурором або прокурора має 

право розглянути обвинувальний акт щодо вчинення кримінального проступку без 

проведення судового розгляду в судовому засіданні за відсутності учасників 

кримінального провадження, якщо обвинувачений беззаперечно визнав свою 

винуватість, не оспорює встановлені досудовим розслідуванням обставини і згоден з 
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розглядом обвинувального акту за його відсутності, а потерпілий не заперечує проти 

такого розгляду. 

 Суд присяжних утворюється при місцевому загальному суді першої інстанції. 

Обвинувачений у вчиненні злочину, за яке передбачене покарання у вигляді 

довічного позбавлення волі, під час підготовчого судового засідання має право заявити 

клопотання про розгляд кримінального провадження у відношенні нього судом 

присяжних.  

Прокурор, суд зобов’язані роз’яснити обвинуваченому у вчиненні злочину, за 

який передбачене покарання у вигляді довічного позбавлення волі, можливість та 

особливості розгляду кримінального провадження у відношенні нього судом 

присяжних.  

Письмове роз’яснення прокурора обвинуваченому про можливість, особливості і 

правові наслідки розгляду кримінального провадження судом присяжних додається до 

обвинувального акту і реєстру матеріалів досудового розслідування, які передаються 

до суду.  

 

Змістовний модуль 4. «Перегляд і виконання судових рішень. Особливі 

порядки провадження у кримінальному проваджені». 

Тема 17. «Провадження в суді апеляційної інстанції». 

Конституція України про форми оскарження судових рішень у кримінальних 

справах. Завдання    і значення    апеляційною    провадження.    Основні    риси    

апеляційного провадження. 

Судові рішення, на які може бути подана апеляція. 

Особи, які мають право подати апеляцію. Зміст апеляції. 

Порядок і строки апеляційного оскарження. Відновлення строку на апеляційне 

оскарження, підстави та порядок. 

Суди, які розглядають справи в апеляційному порядку. 
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Рішення, які можуть бути прийняті при попередньому   розгляді   справи   

апеляційним   судом.   Вирішення   питань,   пов’язаних з підготовкою справи до 

апеляційного розгляду. 

    Строки розгляду справи в апеляційному суді. 

 

Тема № 18. «Провадження в суді касаційної інстанції». 

     Завдання   і  значення  стадії  касаційного  провадження.   Відмінність  цієї  

стадії  від апеляційного провадження. : 

Судові рішення, які можуть бути перевірені в касаційному порядку. 

Особи, які мають право подати касаційну скаргу і внести касаційне подання. 

Зміст касаційної скарги і касаційного подання. 

Порядок і строки касаційного оскарження і внесення касаційного подання. 

Відновлення строку на касаційне оскарження і внесення касаційного подання.  

Порядок розгляду справи касаційним судом.  

Результати розгляду справи касаційним судом. Підстави для скасування чи зміни 

вироку, ухвали чи постанови касаційним судом. Недопустимість погіршення 

становища засудженого чи виправданого. 

 

Тема 19. «Провадження у Верховному Суді України».   

Підставами для перегляду судових рішень Верховним Судом України, що 

набрали законної сили, є:  

1) неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм 

закону України про кримінальну відповідальність щодо подібних суспільно 

небезпечних діянь (крім питань призначення покарання, звільнення від покарання та 

від кримінальної відповідальності), що потягло ухвалення різних за змістом судових 

рішень;  

2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана 

Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи 

судом.  
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Перегляд судових рішень на підставі, передбаченій пунктом 2 частини першої 

цієї статті, з метою застосувати закон про більш тяжкий злочин, збільшити обсяг 

обвинувачення чи з інших підстав погіршити становище засудженого, а також 

виправдувального вироку, ухвали чи постанови про закриття справи не допускається.  

Право на звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом України. 

Строк подання заяви про перегляд судових рішень. Вимоги до заяви про перегляд 

судових рішень. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень.  

Перевірка відповідності заяви вимогам КПК Вищим спеціалізованим судом 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ.  

Допуск Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ справи до провадження. Підготовка до перегляду судового 

рішення у Верховному Суді України.  

Порядок розгляду справи Верховним Судом України. Повноваження Верховного 

Суду України. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України. 

  

Тема 20. «Провадження за нововиявленими обставинами». 

Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими 

обставинами. 

Нововиявленими обставинами визнаються: 

1) всі інші обставини, які не були відомі на час судового розгляду при винесенні 

судового рішення і які самі по собі або разом із раніше виявленими обставинами 

доводять неправильність вироку чи ухвали, що належить переглянути; 

2) штучне створення або підроблення доказів, неправильність перекладу, 

висновку і пояснень експерта, завідомо неправдиві показання свідка, потерпілого, 

підозрюваного, обвинуваченого, на яких ґрунтується вирок;  

3) зловживання слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду під час 

кримінального провадження; 

4) скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття вироку чи 

ухвали, що належить переглянути;  
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5) встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, 

іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом. 

Право подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами. Строк звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами. 

Відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами. Відмова 

від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами та її 

наслідки. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими 

обставинами. Судове рішення за наслідками кримінального провадження за 

нововиявленими обставинами. 

 

Тема 21. «Особливі порядки кримінального провадження». 

Кримінальний процес Україні має диференційовані форми провадження без яких 

було б неможливо ефективно забезпечувати дотримання прав окремих категорій 

громадян при здійсненні правосуддя. Кримінальний процесуальний кодекс України 

передбачає декілька особливих порядків провадження (Розділ VI): 

- кримінальне провадження на підставі угод (Глава 35); 

- кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення (Глава 36); 

- кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб (Глава 37); 

- кримінальне провадження щодо неповнолітніх (Глава 38); 

- кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру (Глава39); 

- кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну 

таємницю (Глава 40); 

- кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, 

консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що 
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перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, 

якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні (Глава 41). 

Кримінальне провадження на підставі угод є новим для кримінального процесу 

України, але такий інститут існує у всіх цивілізованих країнах (у Росії така практика 

з’явилася в 2009 році). Передбачаються такі види угод: 1) угода про примирення між 

потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим; 2) угода між прокурором та 

підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості. Угоди покликані підвищити 

ефективність правосуддя, так для обвинуваченого легше визнати вину, коли 

заперечувати її під вагою доказів немає сенсу, і отримати менший строк при цьому 

заощадивши гроші на адвоката. Слідчому це дасть можливість зосередитися на 

розкритті справді серйозних злочинів. Угоду затверджує суд, який зобов’язано 

перевірить, що обвинуваченому ніхто не погрожував. Крім того це є додатковою 

гарантією законності і виконання угоди. 

Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення дає можливість 

значно заощадити ресурси правоохоронних органів через те що дає можливість 

починати провадження по визначеним законом злочинам, які не становлять значної 

суспільної небезпеки лише у випадках звернення громадян. 

Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб надає додаткові гарантії 

захисту прав окремим посадовим особам, які займають особливо важливі державні 

посади, у зв’язку з чим потребують додаткового захисту від втручання у професійну 

діяльність. 

Ці і інші особливі форми провадження є абсолютно необхідними у 

кримінальному процесі. Вони дають можливість застосувати у необхідних випадках 

спеціальний порядок провадження, що є додатковою гарантією захисту прав громадян, 

також дають можливість спростити провадження і застосувати передбачені законом 

угоди, що також може значно підвищити ефективність процесуального закону і 

поліпшити якість правосуддя в Україні. 
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Тема № 22. «Виконання судових рішень». 

Набрання судовим рішенням законної сили. Наслідки набрання законної сили 

судовим рішенням. Порядок виконання судових рішень в кримінальному провадженні. 

Звернення судового рішення до виконання. 

Виконання вироку про засудження особи до виправних робіт, арешту, обмеження 

волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі 

може бути відстрочено: 

1) при тяжкій хворобі засудженого, яка перешкоджає відбуванню покарання, – до 

його видужання; 

2) при вагітності засудженої або при наявності у засудженого малолітніх дітей – 

на час вагітності або до досягнення дитиною трьох років, якщо особу засуджено за 

злочин, що не є особливо тяжким; 

3) коли негайне відбування покарання може потягти за собою винятково тяжкі 

наслідки для засудженого або його сім’ї через особливі обставини (пожежа, стихійне 

лихо, тяжка хвороба або смерть єдиного працездатного члена сім’ї тощо) – на строк, 

встановлений судом, але не більше одного року з дня набрання вироком законної сили. 

Під час виконання вироків відповідний суд, в межах територіальної юрисдикції 

якого виконується вирок, має право вирішувати такі питання: 

1) про відстрочку виконання вироку; 

2) про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання; 

3) про заміну невідбутої частини покарання більш м’яким; 

4) про звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають 

дітей віком до трьох років; 

5) про направлення для відбування покарання жінок, звільнених від відбування 

покарання внаслідок їх вагітності або наявності дітей віком до трьох років або до семи 

років; 

6) про звільнення від покарання за хворобою; 

7) про застосування до засуджених примусового лікування та його припинення; 
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8) про направлення звільненого від покарання з випробуванням для відбування 

покарання, призначеного вироком, чи повне звільнення його від покарання; 

9) про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням; 

10) про направлення до місця відбування покарання засуджених до обмеження 

волі; 

11) про заміну покарання відповідно до частини четвертої статті 53, частини 

третьої статті 57, частини першої статті 62 частини першої статті 58 Кримінального 

кодексу України; 

12) про застосування покарання при наявності декількох вироків; 

13) про тимчасове залишення засудженого у слідчому ізоляторі або переведення 

засудженого з арештного дому, виправного центру, дисциплінарного батальйону або 

колонії до слідчого ізолятора для проведення відповідних процесуальних дій під час 

досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених іншою особою або 

цією ж особою, за який вона не була засуджена; 

14) про звільнення від покарання і пом'якшення покарання у випадках, 

передбачених частинами 2 і 3 статті 74 Кримінального кодексу України; 

15) інші питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при 

виконанні вироку, якщо суд не вирішив цих питань, та застосування закону України 

про кримінальну відповідальність, що має зворотну силу, відповідно до частин другої і 

третьої статті 5 Кримінального кодексу України, вирішуються судом, який постановив 

вирок. 

 Питання, які вирішуються судом після виконання вироку. Порядок вирішення 

судом питань, пов’язаних із виконанням вироку. 

Зарахування у строк відбування покарання часу перебування засудженого в 

лікувальній установі. 
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Тема № 23. «Міжнародне співробітництво під час кримінального 

провадження». 

Міжнародне співробітництво – це діяльність уповноважених органів під час 

кримінального провадження, що полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання 

міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих 

процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової 

передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та 

виконання вироків.  

Важливою формою міжнародної взаємодії між державами по боротьбі зі 

злочинністю є співробітництво в сфері судочинства по кримінальним 

правопорушенням різних видів. Така форма співпраці має назву міжнародної правової 

допомоги.  

Міжнародна правова допомога є офіційною діяльністю державних органів, яка 

здійснюється на підставі міжнародних договорів. Договори про правову допомогу 

забезпечують найбільш повне здійснення національної юрисдикції й уникнення 

конфлікту юрисдикцій – саме з цією метою держави їх укладають. З появою 

міжнародних судових органів міжнародні договори можуть передбачати можливість 

надання правової допомоги для здійснення міжнародної кримінальної юрисдикції.  

Організацію по наданню міжнародної допомоги здійснюють компетентні органи 

суверенних держав. До уповноважених (центральних) органів в Україні відповідно до 

ст. 545 КПК України (в редакції від 13 квітня 2012 року) відносяться: Генеральна 

прокуратура України та Міністерство юстиції України.  

Надання міжнародної допомоги відбувається за запитом запитуючої сторони, 

який розглядається уповноваженим (центральним) органом держави.  

Вельми важливим інститутом в умовах міжнародної співпраці є інститут 

екстрадиції (глава 44 КПК України).  

Екстрадиція – це сукупність заходів щодо видачі особи державі, компетентними 

органами якої ця особа розшукується для притягнення до кримінальної 

відповідальності або виконання вироку. 
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Виходячи зі змісту статті 574 КПК України, видачі підлягають наступні категорії 

осіб: 

- обвинувачені (підозрювані) у справах на стадії досудового розслідування; 

- підсудні (засуджені) у справах на стадії судового розгляду або виконання 

вироку.  

Наступною формою співпраці є перейняття кримінального провадження (глава 

45 КПК України).  

Перейняття кримінального провадження – здійснення компетентними органами 

однієї держави розслідування з метою притягнення особи до кримінальної 

відповідальності за злочини, вчинені на території іншої держави, за її запитом.  

Окремою главою також передбачено з’ясування питання, що стосуються 

визнання та виконання вироків іноземних судів та передачі засуджених осіб. 

Узагальнення практики надання міжнародної правової допомоги органами 

України на стадії досудового розслідування кримінальних справ дозволяє 

стверджувати, що найчастіше надається (запитується) допомога саме у вигляді 

виконання процесуальних дій (виклику свідків, потерпілих для допиту та участі в 

інших слідчих діях, передачі предметів та документів тощо). 

В умовах толерантних та виважених відносин між державами саме сьогодні 

співпраця, яка відбувається між ними дістає своєї постійної ескалації, що якісним 

чином впливає на боротьбу із злочинним світом. 
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