
Програмові вимоги до складання заліку 
1. Аудіо-, відеоконтроль особи та місця. 
2. Безперервність судового розгляду. 
3. Види, процесуальні умови та порядок проведення пред’явлення для 

впізнання.  
4. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації. 
5. Використання конфіденційного співробітництва. 
6. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій. 
7. Вирішення питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду. 
8. Втручання у приватне спілкування. Загальні положення втручання 

у приватне спілкування. 
9. Допит неповнолітньої або малолітньої особи.  
10. Допит свідка і потерпілого. Порядок виклику на допит.  
11. Досудове слідство як форма досдового розслідування.  
12. Загальні положення досудового розслідування кримінальних 

проступків. 
13. Загальні положення досудового розслідування.  
14. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії. 
15. Загальні положення та форми закінчення досудового 

розслідування. 
16. Загальні умови (правила) провадження слідчих (розшукових) дій.  
17. Закриття кримінального провадження. 
18. Запобіжні заходи, які застосовуються під час досудового 

розслідування кримінальних проступків. 
19. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження та 

проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження. 
20. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням. 
21. Звільнення особи від кримінальної відповідальності. 
22. Зміна обвинувачення в суді. Висунення додаткового 

обвинувачення. Відмова від підримання державного обвинувачення. 
23. Зняття інформації з електронних інформаційних систем. 
24. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. 
25. Контроль за вчиненням злочину. 
26. Матеріали кримінального провадження (кримінальна справа) та 

право на ознайомлення з ними. 
27. Межі судового розгляду.  
28. Накладення арешту на кореспонденцію. 
29. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного 

дослідження. 
30. Недопустимість розголошення відомостей досудового 

розслідування. 
31. Незмінність складу суду. Запасний суддя. Головуючий у судовому 

засіданні. 



32. Об’єднання і виділення кримінальних справ.  
33. Обрання, скасування та зміна запобіжного заходу в суді. 
34. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 

володіння особи. 
35. Обшук: поняття та мета проведення.  
36. Огляд: поняття і види. Підстави для проведення огляду.  
37. Одержання зразків для експертного дослідження: умови, підстави 

та порядок проведення.  
38. Одночасний допит двої або більше вже допитаних осіб: поняття, 

підстава та мета проведення. 
39. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його 

завершення. 
40. Освідування: поняття, мета, умови і порядок проведення.  
41. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового 

розслідування чи прокурора під час досудового розслідування. 
42. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового 

розслідування. 
43. Особливості закінчення досудового розслідування кримінальних 

проступків. 
44. Особливості проведення огляду житла чи іншого володіння особи.  
45. Підготовче судове засідання. 
46. Підслідність кримінальних справ: поняття, види.  
47. Підстави, процесуальні умови і порядок призначення експертизи.  
48. Повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі 

(розшукові) дії. 
49. Початок провадження досудового розслідування.  
50. Початок, місце і строки провадження дізнання і досудового 

слідства.  
51. Пред’явлення для впізнання: поняття і завдання.  
52. Призначення і проведення експертизи у кримінальному 

провадженні.  
53. Проведення допиту, впізнання в режимі відеоконференції. 
54. Проведення ексгумації і огляду трупа. 
55. Проникнення до житла чи іншого володіння особи. 
56. Процесуальні умови і порядок проведення огляду.  
57. Процесуальні умови та порядок проведення допиту.  
58. Процесуальні умови та порядок проведення обшуку.  
59. Розгляд клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії. 
60. Розгляд клопотань під час досудового розслідування. 
61. Слідчі (розшукові) дії під час досудового розслідування 

кримінальних проступків. 
62. Слідчі (розшукові) дії: поняття, ознаки, види (система).  
63. Співвідношення слідчих і процесуальних дій слідчого.  
64. Спостереження за особою, річчю або місцем. 



65. Строки і загальний порядок судового розгляду. 
66. Суть, завдання і значення стадії досудового розслідування.  
67. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. 
68. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. 
69. Форми досудового розслідування.  



Програмові вимоги до складання екзамену 
1. Загальні положення досудового розслідування.  
2. Початок досудового розслідування.  
3. Розгляд клопотань під час досудового розслідування. 
4. Початок, місце і строки провадження дізнання і досудового 

розслідування.  
5. Підслідність кримінальних справ: поняття, види.  
6. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його 

завершення. 
7. Недопустимість розголошення відомостей досудового 

розслідування. 
8. Об’єднання і виділення матеріалів кримінального провадження. 
9. Загальні умови (правила) провадження слідчих (розшукових) дій.  
10. Слідчі (розшукові) дії: поняття, ознаки, види (система).  
11. Співвідношення слідчих і процесуальних дій слідчого.  
12. Види, процесуальні умови та порядок проведення пред’явлення для 

впізнання.  
13. Призначення і проведення експертизи у кримінальному 

провадженні.  
14. Проведення допиту, впізнання в режимі відеоконференції. 
15. Проведення ексгумації і огляду трупа. 
16. Обшук: поняття та мета проведення.  
17. Огляд: поняття і види. Підстави для проведення огляду.  
18. Процесуальні умови і порядок проведення огляду.  
19. Процесуальні умови та порядок проведення допиту.  
20. Процесуальні умови та порядок проведення обшуку.  
21. Допит неповнолітньої або малолітньої особи.  
22. Допит свідка і потерпілого. Порядок виклику на допит.  
23. Підстави, процесуальні умови і порядок призначення експертизи.  
24. Одержання зразків для експертного дослідження: умови, підстави 

та порядок проведення.  
25. Одночасний допит двої або більше вже допитаних осіб: поняття, 

підстава та мета проведення. 
26. Особливості проведення огляду житла чи іншого володіння особи.  
27. Освідування: поняття, мета, умови і порядок проведення.  
28. Слідчий екмперимент. Поняття, завдання, процесуальний порядок 

проведення. 
29. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії. 
30. Аудіо-, відеоконтроль особи та місця. 
31. Зняття інформації з електронних інформаційних систем. 
32. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. 
33. Контроль за вчиненням злочину. 
34. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації. 



35. Використання конфіденційного співробітництва. 
36. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій. 
37. Втручання у приватне спілкування. Загальні положення втручання 

у приватне спілкування. 
38. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 

володіння особи. 
39. Накладення арешту на кореспонденцію. 
40. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного 

дослідження. 
41. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. 
42. Спостереження за особою, річчю або місцем. 
43. Проникнення до житла чи іншого володіння особи. 
44. Повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі 

(розшукові) дії. 
45. Розгляд клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої 

(розшукової) 
46. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. 
47. Слідчі (розшукові) дії під час досудового розслідування 

кримінальних проступків. 
48. Повідомлення про підозру. Процесуальний порядок, випадки. 

Зміна повідомлення про підозру. 
49. Підстави та порядок зупинення досудового розслідування. 
50. Загальні положення та форми закінчення досудового 

розслідування. 
51. Закриття кримінального провадження. 
52. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням. 
53. Звільнення особи від кримінальної відповідальності. 
54. Продовження строків досудового розслідування. 
55. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків. 
56. Загальні положення досудового розслідування кримінальних 

проступків. 
57. Запобіжні заходи, які застосовуються під час досудового 

розслідування кримінальних проступків. 
58. Загальні положення спрощеного провадження щодо кримінальних 

проступків. 
59. Особливості закінчення досудового розслідування кримінальних 

проступків. 
60. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового 

розслідування чи прокурора під час досудового розслідування. 
61. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового 

розслідування. 
62. Підготовче судове засідання. 
63. Матеріали кримінального провадження (кримінальна справа) та 

право на ознайомлення з ними. 
64. Строки і загальний порядок судового розгляду. 



65. Суть і завдання стадії судового розгляду.  
66. Основні частини судового засідання та їх характеристика.  
67. Зміна обвинувачення в суді. Висунення додаткового 

обвинувачення. Відмова від підримання державного обвинувачення. 
68. Вирішення питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду. 
69. Безперервність судового розгляду. 
70. Межі судового розгляду.  
71. Незмінність складу суду. Запасний суддя. Головуючий у судовому 

засіданні. 
72. Обрання, скасування та зміна запобіжного заходу в суді. 
73. Відкриття судового засідання. Початок судового розгляду. 
74. Судові дебати та останнє слово обвинувчаченого. 
75. Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку. 
76. Види судових рішень. Законність, обґрунтованість і вмотивованість 

судових рішень. 
77. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма. 
78. Поняття і значення вироку як акту правосуддя.  
79. Законність, обґрунтованість, справедливість і вмотивованість 

вироку. Види вироків.  
80. Підстави винесення виправдувального вироку.  
81. Ухвалення судового рішення і окрема думка судді.  
82. Проголошення судового рішення та його роз’яснення. 
83. Провадження в суді присяжних. 
84. Перевірка законності і обґрунтованості вироків та інших рішень 

суду як необхідна умова здійснення правосуддя в кримінальних справах.  
85. Поняття і загальна характеристика апеляційного провадження.  
86. Суть і завдання стадії перегляду вироків і ухвал суду в 

апеляційному порядку.  
87. Основні риси апеляційного провадження. Судові рішення, на які 

може бути подана апеляція.  
88. Порядок і строки апеляційного оскарження та наслідки його 

недотримання. Вимоги до апеляційної скарги. 
89. Порядок розгляду справи апеляційним судом. Підготовча частина 

судового засідання в апеляційній інстанції.  
90. Межі перегляду судом апеляційної інстанції. 
91. Повноваження суду апеляційної інстанції за результатами розгляду 

апеляційної скарги. 
92. Судові рішення суду апеляційної інстанції. 
93. Порядок виконання судового рішення у кримінальному 

провадженні. 
94. Порядок вирішення судом питань, пов’язаних із виконанням 

вироку. 
95. Суть і завдання касації за чинним законодавством.  
96. Основні риси касаційного провадження. 
97. Суб’єкти та строки касаційного оскарження. Касаційніий суд.  



98. Розгляд справи касаційним судом.  
99. Рішення, які вправі прийняти касаційний суд за результатами 

розгляду справи.  
100. Підстави для скасування вироку, ухвали чи постанови або їх 

зміни касаційним судом.  
101. Перегляд судових рішень Верховним Судом України. 
102. Порядок розгляду справи Верховним Судом України. 
103. Повноваження Верховного Суду України за наслідками розгляду 

справи. 
104. Підстави для здійснення кримінального провадження за 

нововиявленими обставинами. 
105. Перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. 
106. Судове рішення за наслідками кримінального провадження за 

нововиявленими обставинами. 
107. Загальна характеристика особливостей провадження у справах 

про злочини неповнолітніх.  
108. Основні вимоги Мінімальних стандартних правил ООН, що 

стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх.  
109. Необхідність і значення особливостей провадження в справах про 

злочини неповнолітніх.  
110. Предмет доказування у справах про злочини неповнолітніх.  
111. Особливості досудового слідства в справах про злочини 

неповнолітніх.  
112. Порядок виклику до суду та допиту неповнолітнього 

підозрюваного або обвинуваченого.  
113. Затримання та запобіжні заходи, що застосовуються до 

неповнолітніх. 
114. Судовий розгляд у справах про злочини неповнолітніх.  
115. Особливості розгляду справ про злочини неповнолітніх в суді 

першої інстанції.  
116. Участь у суді захисника, законних представників підсудного, 

представників служби у справах неповнолітніх, міліції у справах дітей.  
117. Мета та підстави застосування примусових заходів медичного 

характеру.  
118. Провадження досудового слідства в справах осіб, які вчинили 

суспільне небезпечне діяння в стані неосудності або злочин у стані 
обмеженої осудності, а також осіб, які захворіли після вчинення злочину на 
психічну хворобу.  

119. Судовий розгляд справ про застосування примусових заходів 
медичного характеру.  

120. Питання, які вирішуються судом у справах про застосування 
примусових заходів медичного характеру.  

121. Кримінальне провадження на підставі угод. 
122. Угоди у кримінальному провадженні. Ініціювання та укладення 

угоди. 



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

124. Угода про примирення та її зміст. 
125. Наслідки укладення та затвердження угоди. 
126. Порядок судового провадження на підставі угоди. Вирок на 

підставі угоди. 
127. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. 
128. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. 
129. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять 

державну таємницю. 
130. 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. 

131. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. 
Умови їх відновлення. 

132. Підготовка, судовий розгляд та рішення за результатами розгляду 
заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. 
 



2.1.3. Структура курсу. 
 

Назви тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усьо
го 

у тому числі 
усього 

у тому числі 
л п ін

д 
с.р
. 

л п інд с.р
. 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 
4 курс 

1. Загальні 
положення 
досудового 
розсліду-вання 

14 2 2  10 7 1   10 

2. Слідчі 
(розшукові) дії 16 2 4  10 8 1 1  12 

3. Негласні слідчі 
(розшукові) дії 14 2 2  10 10 1 1  8 

4. Повідомлення 
про підозру. 
Зупинення 
досудового 
розслідування 

14 2 2  10 10 1 1  8 

5. Закінчення 
досудового 
розслідування та 
продовження його 
строку. Особливості 
досудового 
розсліду-вання 
кримінальних 
проступків 

14 2 2  10 10 1 1  8 

6. Оскарження 
рішень, дій чи 
бездіяльності під 
час досудового роз-
слідування 

10 - -  10 6    6 

7. Судове 
провадження у суді 
1-ї інстанції: під-
готовче судове 
провадження. 
Загальні положення 
та межі судового 
розгляду 

14 4 4  10 7 1   6 



8. Судове 
провадження у суді 
1-ї інстанції: 
процедура судового 
розгляду 

14 2 2  10 7 1   6 

9. Судове 
провадження у суді 
1-ї інстанції: су-дові 
рішення. Особливі 
порядки 
провадження 

12 2 2  8 9 1   8 

10. Провадження в 
суді апеляційної 
інстанції 

16 4 4  8 7 1   6 

11. Провадження в 
суді касаційної 
інстанції 

12 2 2  8 7 1   6 

12. Провадження у 
Верховному Суді 
України 

12 2 2  8 8    8 

13. Провадження за 
нововиявленими 
обставинами 

12 2 2  8 8    8 

14. Особливі 
порядки 
кримінального 
провадження: 
кримінальне 
провадження щодо 
неповнолітніх 

12 2 2  8 10 1 1  8 

15. Особливі 
порядки 
кримінального про-
вадження: 
провадження в 
справах про 
застосу-вання 
примусових заходів 
медичного 
характеру 

12 2 2  8 10 1 1  8 

16. Інші особливі 
порядки 
кримінального 
провадження 

9 - -  9 10    6 



17. Виконання 
судових рішень. 
Відновлення 
втрачених 
матеріалів 
кримінального про-
вадження 

12 2 2  8 10    6 

Всього: 227 36 38  153 137 12 6  118 
 
 


