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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 08 Право 

2. Код і назва спеціальності – 081 Право 

3. Назва спеціалізації – Кримінально-правова 

4. Назва дисципліни – Особливі порядки кримінального 

провадження 

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ВПФП 2.1.9 

7. Освітній рівень, на якому 

вивчається дисципліна 

– другий  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– магістр 

9. Курс / рік навчання – шостий / другий  

10. Семестр – третій 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів 

ЄКТС / годин) 

– 2 / 60 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 22 

 % від загального обсягу – 36,7 % 

 лекційні заняття (годин) – 14 

 % від обсягу аудиторних годин – 63,6% 

 семінарські заняття (годин) – 8 

 % від обсягу аудиторних годин – 36,4% 

 самостійна робота (годин) – 38 

 % від загального обсягу – 63,3 

 тижневих годин:   



 аудиторних занять – 1,3 

 самостійної роботи – 2,2 

 3) заочна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 14 

 % від загального обсягу – 23% 

 лекційні заняття (годин) – 10 

 % від обсягу аудиторних годин – 71,4% 

 семінарські заняття (годин) – 4 

 % від обсягу аудиторних годин – 28,6% 

 самостійна робота (годин) – 46 

 % від загального обсягу – 76,7% 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять –  

 самостійної роботи –  

12. Форма семестрового контролю – залік 

13. Місце дисципліни в логічній 

схемі: 

  

 1) попередні дисципліни – Кримінальне право : Загальна частина 

1.3.1.4.; НПФ 1.3.1.7 Кримінальний 

процес 

 2) супутні дисципліни – Перегляд судових рішень у 

кримінальному провадженні ВПФП 

2.1.3. 

 3) наступні дисципліни – немає 

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

 

 

2. Заплановані результати навчання 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, 

основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) відтворювати визначення понятійно-термінологічного апарату науки 

кримінального процесу стосовно особливих порядків кримінальних 

проваджень 

1.2) називати законодавчі акти, що регулюють особливі порядки 

кримінального провадження; 

1.3) описувати систему та структуру кримінальної процесуальної діяльності в 

особливих порядках кримінального провадження 

1.4) називати основні засади та правові інститути особливих порядків 

кримінальних проваджень 

1.5) визначати основні проблемні питання вдосконалення особливих порядків 

кримінальних проваджень 

2. Розуміння 



(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; перетворювати 

словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих 

знань) 

2.1) пояснювати зміст дефініцій кримінального процесу, що стосуються 

особливих порядків кримінальних проваджень 

2.2) класифікувати особливі порядки кримінальних проваджень 

2.3) з’ясовувати найбільш дискусійні питання особливих порядків 

кримінальних проваджень 

2.4) передбачати наслідки вибору  того чи іншого варіанту вирішення  

наукових та правозастосовчих проблем особливих порядків кримінальних 

проваджень 

2.5) оцінювати можливі наслідки внесення змін і доповнень до чинного 

законодавства щодо особливих порядків кримінальних проваджень 

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати ідеї та концепції 

для розв’язання конкретних задач) 

3.1) знаходити відмінності у підходах науковців до вирішення проблем науки 

кримінального процесу щодо особливих порядків кримінальних 

проваджень; 

3.2) застосовувати знання теорії кримінального процесу для тлумачення 

кримінальних процесуальних норм в особливих порядках кримінальних 

проваджень; 

3.3) виявляти передумови виникнення проблемних ситуацій у 

правозастосовній практиці в особливих порядках кримінальних 

проваджень 

3.4) пропонувати шляхи і способи вирішення окремих проблем 

правозастосовної практики в особливих порядках кримінальних 

проваджень 

3.5) виявляти помилки в процесуальних документах, які складаються в 

особливих порядках кримінальних проваджень 

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, 

бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) виділяти складові елементи державно-правових явищ в особливих 

порядках кримінальних проваджень 

4.2) виявляти зв’язки між окремими елементами (частинами) кримінальної 

процесуальної діяльності в особливих порядках кримінальних 

проваджень; 

4.3) виділяти головні, найважливіші  положення окремих концепцій особливих 

порядків кримінальних проваджень 

4.4) знаходити суперечності, прогалини тощо в теоретичних уявленнях щодо 

кримінальної процесуальної діяльності в в особливих порядках 

кримінальних проваджень 

4.5) використовувати окремі теоретичні положення для вирішення прикладних 

завдань в кримінальній процесуальній діяльності в особливих порядках 

кримінальних проваджень 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю) 



5.1) формулювати власні висновки і  пропозиції щодо вирішення дискусійних 

питань особливих порядків кримінальних проваджень 

5.2) аргументувати власну позицію щодо вирішення окремих питань 

застосування правових норм; 

5.3) використовувати дані науки кримінального процесу для підвищення 

професійних знань 

5.4) уміти правильно тлумачити норми кримінального процесуального права 

5.5) належним чином обґрунтовувати та мотивувати процесуальні рішення 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) аргументувати наявність позитивних моментів і недоліків в окремих 

положеннях доктрини кримінального процесу щодо особливих порядків 

кримінальних проваджень; 

6.2) робити висновок щодо застосування основних положень, концепцій щодо  

особливих порядків кримінальних проваджень   

6.3) доводити наявність порушення приписів правових норм кримінального 

процесуального права 

6.4) оцінювати законність, обґрунтованість, мотивованість процесуальних 

рішень 

6.5) наводити аргументи щодо пропонованого рішення по застосуванню 

кримінальних процесуальних норм 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатовимірності та 

альтернативності сучасної культури) 

7.1) розробляти власні визначення (дефініції) понять щодо особливих порядків 

кримінальних проваджень 

7.2) виділяти складові елементи інститутів кримінального процесуального 

права в особливих порядках кримінального провадження 

7.3) пропонувати шляхи вирішення окремих проблемних питань 

законодавчого регулювання та правозастосовчої практики 

7.4) окреслити коло проблемних питань окремих інститутів кримінального 

процесу в в особливих порядках кримінальних проваджень 

7.5) формулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства та 

правозастосовної практики 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Поняття, процесуальні передумови і види особливих порядків 

кримінального провадження 

Процесуальна форма. Єдність і диференціація процесуальної форми. 

Гарантії прав особи при диференціації процесуальної форми. Історія розвитку 

особливих форм кримінального провадження. Досвід окремих зарубіжних країн 

щодо запровадження особливих порядків кримінального провадження. Види 

особливих порядків кримінального провадження. 

 



Тема 2. Угоди в кримінальному провадженні. Приватне 

обвинувачення 

Угоди. Поняття та види угод у кримінальному провадженні. 

Процесуальний порядок ініціювання та укладення угод. Обставини, що 

враховуються прокурором при укладенні угоди про визнання винуватості. Зміст 

угод про примирення та про визнання винуватості. Наслідки укладення та 

затвердження угоди. Порядок судового провадження на підставі угоди. 

Наслідки невиконання угоди. 

Особливості кримінального провадження у формі приватного 

обвинувачення. Сутність кримінального провадження у формі приватного 

обвинувачення. Кримінальні правопорушення, провадження по яких 

здійснюється у формі приватного обвинувачення. Ініціювання кримінального 

провадження у формі приватного обвинувачення. Відшкодування шкоди 

потерпілому. Сутність та види відмови потерпілого від підтримання 

обвинувачення. Процесуальні гарантії забезпечення потерпілому участі в 

кримінальному провадженні. Відмова потерпілого у справах приватного та 

публічного обвинувачення. Наслідки відмови потерпілого від  підтримання 

обвинувачення. 

 

Тема 3. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх 

і щодо застосування примусових заходів медичного характеру 

Правова природа спеціальних правил кримінального провадження щодо 

неповнолітніх. Предмет доказування у кримінальному провадження щодо 

неповнолітніх. Запобіжні заходи, що застосовуються до неповнолітніх. 

Особливості досудового розслідування злочинів, вчинених неповнолітніми. 

Порядок виклику неповнолітнього підозрюваного. Виділення матеріалів щодо 

неповнолітнього в окреме провадження. Особливості розгляду справ про 

злочини неповнолітніх в суді першої інстанції. Участь в суді захисника, 

законних представників неповнолітнього обвинуваченого, представників 

служби у справах дітей, кримінальної міліції у справах дітей. Дії суду при 

дослідженні обставин, що можуть негативно вплинути на неповнолітнього. 

Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку. Застосування судом до 

неповнолітнього примусових заходів виховного характеру. Проблеми 

вдосконалення кримінального провадження щодо неповнолітніх.  

Особливості кримінального провадження щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру.  

Підстави для застосування примусових заходів медичного характеру. 

Порядок здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні 

щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Обов'язкова 

участь захисника. Проведення судово-психіатричної експертизи. Предмет 

доказування у кримінальному провадження щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру. Порядок закінчення досудового розслідування. 

Клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру: зміст і 

форма. Особливості розгляду справи в суді. Порядок судового розгляду справ 

про застосування примусових заходів медичного характеру. Питання, які 

вирішує суд. Ухвала про застосування або відмову у застосуванні примусових 

заходів медичного характеру. Скасування або зміна примусових заходів 



медичного характеру. Відновлення кримінального провадження щодо особи, до 

якої були застосовані примусові заходи медичного характеру.  

 

Тема 4. Особливості кримінального провадження щодо окремих 

категорії осіб. Особливості кримінального провадження, яке містить 

відомості, що становлять державну таємницю. Особливості кримінального 

провадження на об’єктах зі спеціальним правовим режимом 

 Особливості провадження щодо: народного депутата України; судді 

Конституційного Суду України, професійного судді, а також присяжного і 

народного засідателя на час здійснення ними правосуддя; кандидата у 

Президенти України; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

Голови Рахункової палати, його першого заступника, заступника, головного 

контролера та секретаря Рахункової палати; депутата місцевої ради; адвоката; 

Генерального прокурора України, його заступника. 

Особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що 

становлять державну таємницю. Охорона державної таємниці під час 

кримінального провадження. Доступ до матеріалів, які містять державну 

таємницю. Особливості проведення експертизи у кримінальному провадженні, 

яке містить державну таємницю.  

Особливості кримінального провадження на території 

дипломатичних представництв, консульських установ України, на 

повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України 

під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано 

до порту, розташованого в Україні. Службові особи, уповноважені на вчинення 

процесуальних дій. Строк звернення із клопотанням про арешт тимчасово 

вилученого майна. Строк законного затримання особи.  

 

Тема 5. Заочне провадження. Відновлення втрачених матеріалів 

кримінального провадження 

 

Поняття провадження in absentia. Процесуальні передумови заочного 

провадження. Підстави, умови та процесуальний порядок прийняття рішення 

про заочне провадження. Особливості досудового розслідування. Особливості 

судового розгляду. Гарантії прав осіб, які беруть участь в заочному 

провадженні. 

Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. 

Умови відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Особи, 

які мають право звертатися до суду і підсудність заяви про відновлення 

втрачених матеріалів. Підготовка заяви до розгляду і судовий розгляд. Судове 

рішення 

 

Тема 6. Особливості провадження щодо кримінальних проступків 

 

Поняття кримінального проступку. Поняття дізнання і органів, які 

провадять дізнання. Особливості провадження слідчих дій, застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження. Строки. Процесуальні 

рішення. 



 

 

4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Поняття, 

процесуальні 

передумови і види 

особливих порядків 

кримінального 

провадження 

8 2 -   6 8 -    8 

2. Угоди в 

кримінальному 

провадженні. 

Приватне 

обвинувачення 

14 4 2   8 8 4 2   8 

3. Особливості 

кримінального 

провадження щодо 

неповнолітніх і щодо 

застосування 

примусових заходів 

медичного характеру 

10 2 2   6 8 2 2   8 

4. Особливості 

кримінального 

провадження щодо 

окремих категорії 

осіб. Особливості 

кримінального 

провадження, яке 

містить відомості, 

що становлять 

державну таємницю. 

Особливості 

кримінального 

провадження на 

об’єктах зі 

спеціальним 

правовим режимом 

12 4 2   6 8 2    8 

5. Заочне провадження. 

Відновлення 

втрачених матеріалів 

кримінального 

провадження 

10 2 2    10 2    8 



6. Особливості 

провадження щодо 

кримінальних 

проступків 

6 - -   6 6 - -   6 

 Всього годин: 60 14 8   38 60 10 4   46 

 

4.2. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 
№ 

з/п Назви тем 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1. Тема 1.  

Угоди в кримінальному провадженні. Приватне обвинувачення 

2 2 

2. Тема 2. 

Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх і 

щодо застосування примусових заходів медичного характеру 

2 2 

3. Особливості кримінального провадження щодо окремих 

категорії осіб. Особливості кримінального провадження, яке 

містить відомості, що становлять державну таємницю. 

Особливості кримінального провадження на об’єктах зі 

спеціальним правовим режимом 

2 - 

4. Тема 4. 

Заочне провадження. Відновлення втрачених матеріалів 

кримінального провадження 

2 - 

 Всього годин: 8 4 

 

4.3. Завдання для самостійної роботи студентів 

 

№ 

з/п 
Назви тем та зміст завдань 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1. Тема 1.  

Поняття, процесуальні передумови і види особливих порядків 

кримінального провадження 

3 4 

 Завдання: 1. Опрацювати рекомендовані джерела та 

знайти і проаналізувати наявні дефініції 

  

  2. Опрацювати рекомендовані джерела та 

знайти і проаналізувати наявні 

класифікації 

  

  3. Опрацювати рекомендовані джерела та 

оцінити аргументованість авторських 

висновків 

  

  4. Опрацювати рекомендовані джерела та 

оцінити аргументованість авторських 

пропозицій 

  

2. Тема 2. 

Угоди в кримінальному провадженні. Приватне обвинувачення 

  

 Завдання: 1. Опрацювати рекомендовані джерела та 

знайти і проаналізувати наявні дефініції 

  

  2. Опрацювати рекомендовані джерела та 

знайти і проаналізувати наявні 

класифікації 

  



  3. Опрацювати рекомендовані джерела та 

оцінити аргументованість авторських 

висновків 

  

  4. Опрацювати рекомендовані джерела та 

оцінити аргументованість авторських 

пропозицій 

  

3. Тема 3. 

Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх і 

щодо застосування примусових заходів медичного характеру 

  

 Завдання: 1. Опрацювати рекомендовані джерела та 

знайти і проаналізувати наявні дефініції 

  

  2. Опрацювати рекомендовані джерела та 

знайти і проаналізувати наявні 

класифікації 

  

  3. Виділити імперативні та дискреційні 

повноваження слідчого, прокурора і суду 

  

4. Тема 4. 

Особливості кримінального провадження щодо окремих 

категорії осіб. Особливості кримінального провадження, яке 

містить відомості, що становлять державну таємницю. 

Особливості кримінального провадження на об’єктах зі 

спеціальним правовим режимом 

  

 Завдання: 1. Опрацювати рекомендовані джерела та 

знайти і проаналізувати наявні дефініції 

  

  2. Опрацювати рекомендовані джерела та 

знайти і проаналізувати наявні 

класифікації 

  

  3. Скласти таблицю щодо повноважень 

осіб приймати рішення про 

повідомлення про підозру 

  

5. Тема 5. 

Заочне провадження. Відновлення втрачених матеріалів 

кримінального провадження 

  

 Завдання: 1. Опрацювати рекомендовані джерела та 

знайти і проаналізувати наявні дефініції 

  

  2. Опрацювати рекомендовані джерела та 

знайти і проаналізувати наявні 

класифікації 

  

5. Тема 5. 

Особливості провадження щодо кримінальних проступків 

  

 Завдання: 1. Опрацювати рекомендовані джерела та 

знайти і проаналізувати наявні дефініції 

  

  2. Опрацювати рекомендовані джерела та 

знайти і проаналізувати наявні 

класифікації 

  

  3. Опрацювати внесені на розгляд 

Верховної Ради України проекти законів 

щодо запровадження кримінальної 

відповідальності за вчинення 

кримінальних проступків 

  

 Всього годин: 38 46 
 

 

4.4. Індивідуальні завдання 



 У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти виконують 

індивідуальні завдання у вигляді науково-дослідних робіт та рефератів. Теми 

науково-дослідних робіт та рефератів, а також методичні рекомендації щодо їх 

виконання визначаються в навчально-методичних матеріалах з навчальної 

дисципліни. 

5.  Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань; 

- складання окремих видів документів. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у 

формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів 

щодо засвоєння матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове(у тому числі тестове) опитування на семінарських 

заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування; 

4) захист підготовленого звіту про виконання ІНДЗ; 

5) складання окремих видів документів за ситуаційними завданнями; 

6) захист підготовленого публічного виступу. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного заліку, 

Структура залікового білету включає три теоретичних питання.  
 

 

6. Схема нарахування балів 

 

 6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється 

відповідно до такої схеми: 

 Вивчення  

навчальної дисципліни 

    

   
      

 100 балів    
       

        

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

  

        

10 балів – 

за результатами  навчання 
під час лекцій 

 5 балів – 

за результатами  навчання 
під час лекцій 

  

      

40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

 

        

20 балів – 

за результатами  самостійної 

 25 балів – 

за результатами  самостійної 

 . 



роботи роботи 
      

       

 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   

 
6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної 

дисципліни, обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості 

відвіданих лекцій і кількості лекцій, передбачених навчальним планом, і 

визначається згідно з додатками 1 і 2 до Положення про організацію освітнього 

процесу в Хмельницькому університеті управління та права.   

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 9 лекційних занять 

за денною формою навчання і 5 лекційних занять за заочною формою навчання.   

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів: 
№ 

з/п 

Форма 

навчання 

Кількість 

лекцій за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Денна 9 1,5 3 4,5 5,5 7 8,5 10 

2. Заочна 5 1 2 3 4 5 х х 

 

6.3. Обсяг балів, здобутих студентом під час семінарських занять, 

обчислюється за сумою балів, здобутих під час кожного із занять, передбачених 

навчальним планом, і визначається згідно з додатком 3 до Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та 

права.  

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 4 семінарських 

заняття за денною формою навчання і 2 семінарських заняття за заочною 

формою навчання.  

Отже, рівень знань студентів під час семінарських занять може 

оцінюватися кількістю балів у таких межах: 
№ з/п  

Рівень  

знань студентів 

Кількість семінарських занять  

відповідно до навчального плану 

4 занять 2 занять 

1. Високий (творчий) 90-100 % 12,0-13,0 14,0-15 

2. 
Достатній (конструктивно-

варіативний) 

82-89 % 11,0-11,5 12,5-3,5 

74-81 % 10,0-10,5 11,5-12,0 

3. Середній (репродуктивний) 
64-73 % 9,0-9,5 10,0-11,0 

60-63 % 8,0-8,5 9,0-9,5 

4. 
Низький (рецептивно-

продуктивний) 

35-59 % 4,5-7,5 5,5-8,5 

0-34 % 0,0-4,4 0-5,0 

 

6.4. Обсяг балів, передбачений для нарахування за самостійну роботу 

студентів денної форми навчання, розподіляється так: 

- 12 балів - за виконання завдань для самостійної роботи до кожної теми; 



- 8 балів - за виконання індивідуальних завдань. 

Обсяг балів, передбачений для нарахування за самостійну роботу 

студентів заочної форми навчання, розподіляється так: 

- 17 балів - за виконання завдань для самостійної роботи до кожної теми; 

- 8 балів - за виконання індивідуальних завдань. 

Розподіл балів здійснюється залежно від обсягу та складності завдань 

згідно з пунктом 4.3.17 Положення про організацію освітнього процесу в 

Хмельницькому університеті управління та права. 

 

 

7. Рекомендовані джерела 

 

7.1. Основні  джерела 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. 

2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості 

Верховної Ради України. – 2001. – №№25–26. – Ст. 131. 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. // 

Відомості Верховної Ради України. –2013, № 9-10, № 11-12, № 13. – 

Cт.88. 

4. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 2 червня 2016 року № 

1402-VIII // Відомості Верховної Ради України. – Відомості Верховної 

Ради. – 2016. – № 31. – Ст.545. 

5. Кримінальний процес : [підручник] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, 

А. Р. Туманянц та ін. ; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. 

Капліної, О. Г. Шило. - X. : Право, 2013.-824 с 

6. Кримінальне процесуальне право України : [навчальний посібник] / За 

редакцією професорів В. Г. Гончаренка та В. А. Колесника. – К.: 

Юстиніан, 2014. – 576 с. 

7. Кримінальний процес   [підручник] / За ред. В.В. Коваленка, 

Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного. – К. : ЦУЛ, 2013. – 544 с. 

8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар / за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. . – К.: 

Юстиніан, 2012. – 1224 с. 

9. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар : у 2 т. – Т.1./ за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. 

Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с. 

10. Волкотруб С. Г. Імунітет у кримінальному процесі : [монографія] / 

С. Г. Волкотруб. – Харків : Консум, 2005 . – 144 с. 

7.2. Допоміжні  джерела 

11 Александренко О. В. Інститут угоди про примирення у кримінальному 

процесі України [Електронний ресурс] / О. В. Александренко, А. В. 

Титко // Юридична наука . - 2013. - № 2. - С. 95-103. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/jnn_2013_2_14.pdf 

12 Бабій І. В. Інститут депутатської недоторканності і кримінальна 

відповідальність / І. В. Бабій // Право України. – 2006. – № 12. – С. 87-

89. 



13 Баулін О. В. Спрощене досудове провадження в Україні: історія, 

сучасність, перспективи: [навч. посібник] / О. В. Баулін, Н. С. Карпов, 

О. І. Поповченко, Д. О. Савицький. − К.: Семенко Сергій, 2004. – 151 с. 

14 Бояров В. І. Скорочена процедура судового слідства та угода про 

визнання вини: проблемні питання нового Кримінального 

процесуального кодексу України / В. І. Бояров // Часопис цивільного і 

кримінального судочинства. – 2012. - № 4 (7). – С. 150-154. 

15 Губська О.А. Звільнення від кримінальної відповідальності за новим 

КПК: [монографія] / Губська О. А. - К. : ІНТЕРСЕРВІС, 2013. - 155 с. 

16  Зейкан Я. П. Методика захисту в окремих категоріях кримінальних 

справ за КПК 2012 року. / Я. П. Зейкан. – Х.: Коваленко О. В., 2013. – 
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