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1. Опис навчальної дисципліни 

 

1. Шифр і назва галузі знань – 26 Цивільна безпека 

2. Код і назва спеціальності – 262 Правоохоронна діяльність 

3. Назва спеціалізації – немає 

4. Назва дисципліни – Процесуальні рішення у кримінальному 
провадженні 

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ВДПП 2.1.10. 

7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– другий 

 

– магістр 

9. Курс / рік навчання – перший 

10. Семестр – другий (денна) / перший, другий (заочна) 

11. Обсяг вивчення дисципліни: 

1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

2) денна форма навчання: 

– 4 / 120 

аудиторні заняття (годин) – 46 

% від загального обсягу – 38,3 

лекційні заняття (годин) – 26 

% від обсягу аудиторних годин – 56,5 

семінарські заняття (годин) – 20 

% від обсягу аудиторних годин – 43,5 

самостійна робота (годин) – 74 

% від загального обсягу – 61,7 

тижневих годин: 

аудиторних занять – 3 

самостійної роботи – 5 

3) заочна форма навчання: 

аудиторні заняття (годин) – 26 

% від загального обсягу – 21,7 

лекційні заняття (годин) – 16 

% від обсягу аудиторних годин – 61,5 

семінарські заняття (годин) – 10 

% від обсягу аудиторних годин – 38,5 

самостійна робота (годин) – 94 

% від загального обсягу – 78,3 

тижневих годин: 

аудиторних занять – 

самостійної роботи – 

12. Форма семестрового контролю – екзамен 

13. Місце дисципліни в логічній схемі: 

1) попередні дисципліни – ОДПП 1.2.1. Управління правоохоронною 

діяльністю 
– ОДПП 1.2.5. Застосування стандартів 

Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод у кримінальному 

провадженні 

– ВДПП 2.1.1. Теорія і практика застосування 

заходів кримінально-правового характеру 



4 
 

– ВДПП 2.1.1. Теорія і практика кримінально- 

правової кваліфікації 

– ВДПП 2.1.5. Судова експертологія 

– ВДПП 2.1.6. Документація у сфері 

правоохоронної діяльності 

2) супутні дисципліни – ОДПП 1.2.2. Основи оперативно-розшукової 

діяльності 

– ОДПП 1.2.4. Міжнародно-правові механізми 
захисту прав людини 

– ОДЗП 1.1.1. Психологія правоохоронної 

діяльності 

3) наступні дисципліни – ВДПП 2.1.15. Правовий статус 

правоохоронних органів у зарубіжних 

країнах 

– ВДПП 2.1.16. Міжнародне співробітництво у 

боротьбі зі злочинністю 

– ВДПП 2.1.19. Теоретико-прикладні 

проблеми криміналістичної методики 

– ВДПП 2.1.20. Застосування 

криміналістичної техніки при провадженні 

слідчих (розшукових) дій 

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, пов’язаного із 

прийняттям рішень у кримінальному провадженні, зокрема, зміст понять: 

«процесуальне рішення», «постанова», «ухвала», «обвинувальний акт», «повідомлення 

про підозру», «вирок», «оскарження рішення» тощо; 

1.2) називати суб’єктів, які уповноважені приймати відповідні процесуальні рішення; 

1.3) визначати підстави прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні; 

1.4) описувати процесуальний порядок прийняття та оскарження окремих процесуальних 
рішень у кримінальному судочинстві. 

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 наявність або відсутність підстав та умов для прийняття процесуального 
рішення в конкретній ситуації; 

2.2) класифікувати процесуальні рішення, які можуть бути прийняті у кримінальному 
провадженні, за різними критеріями; 

2.3) обговорювати сучасний стан правозастосовної практики у сфері прийняття 

процесуальних рішень; 

2.4) пояснювати роль окремих суб’єктів кримінального провадження (слідчого, прокурора, 
слідчого судді, суду) у прийнятті процесуальних рішень; 

2.5) пояснювати різницю між окремими спорідненими поняттями, наприклад, поняттями 

«процесуальний акт», «процесуальне рішення», «процесуальна дія», «процесуальний 

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

для розв’язання конкретних задач) 

3.1) застосовувати та правильно тлумачити норми кримінального процесуального 
законодавства у конкретній ситуації; 

3.2) знаходити помилки у процесуальних документах, якими оформляються рішення у 
кримінальному судочинстві; 

3.3) виявляти факти, що можуть бути підставою для оскарження процесуального рішення. 

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) аналізувати конкретну юридичну ситуацію та факти, що мають значення для 
прийняття процесуальних рішень; 

4.2) розділяти процесуальний документ, яким оформлюється рішення у кримінальному 
провадженні, на складові частини; 

4.3) виводити можливі наслідки прийняття процесуального рішення. 

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

5.1) аргументувати потребу у прийнятті процесуального рішення в конкретній ситуації; 

5.2) узагальнювати факти для прийняття відповідного процесуального рішення; 

5.3) обґрунтовувати прийняте процесуальне рішення. 

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

6.1) оцінювати прийняте процесуальне рішення на предмет його відповідності чинному 
кримінальному процесуальному законодавству України; 

6.2) робити висновок щодо повноти викладу матеріалу у вступній, описово-мотивувальній 
та резолютивній частині процесуальних документів; 

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

альтернативності сучасної культури) 

7.1) розробляти проекти процесуальних документів відповідно до прийнятого за 

конкретним ситуаційним завданням рішення (подань, постанов, ухвал, вироків, 
обвинувальних актів тощо); 

7.2) складати скарги на рішення слідчого, прокурора, слідчого судді, суду у кримінальному 
провадженні. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 
Тема 1. Загальні положення про процесуальні рішення 

у кримінальному провадженні 

 

Реалізація кримінально-процесуальних норм. Поняття та зміст правозастосування у 

кримінальному судочинстві. 

Поняття, соціальна та правова природа процесуального рішення. Система та 

класифікація процесуальних рішень. 

Логічні основи процесуальних рішень. Інформаційні основи процесуальних рішень. 

Цілі, завдання, підстави, передумови прийняття процесуальних рішень. 

Механізм прийняття   процесуальних   рішень. Правила прийняття процесуальних 

рішень. Суб’єкти прийняття процесуальних рішень. 

Зміст і форма процесуальних рішень. Правові властивості процесуальних рішень. 
Преюдиційність процесуальних рішень. 
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Тема 2. Процесуальні рішення в стадії досудового розслідування 

Поняття та система процесуальних рішень в стадії досудового розслідування. 

Процесуальні рішення щодо провадження слідчих (розшукових) дій. Поняття, види та 

система слідчих (розшукових) дій. Загальні правила провадження слідчих (розшукових) дій. 

Підстави та умови провадження слідчих (розшукових) дій. Роль суду і прокурора при 

прийнятті рішень про провадження слідчих (розшукових) дій. 

Процесуальні рішення щодо застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження. Система заходів забезпечення кримінального провадження. Рішення про 

застосування запобіжних заходів. Підстави та умови застосування запобіжних заходів. 

Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу. Рішення про продовження 

строків запобіжних заходів. Рішення про застосування інших заходів процесуального 

примусу. 

Повідомлення про підозру. Порядок повідомлення про підозру. Рішення про зміну 

повідомлення про підозру. 

Рішення про об’єднання матеріалів досудового розслідування. Рішення про виділення 

матеріалів досудового розслідування в окреме провадження. 

Процесуальне рішення щодо зупинення досудового розслідування. Підстави та умови 

зупинення досудового розслідування. Відновлення досудового розслідування. Рішення про 

закінчення досудового розслідування. Форми закінчення досудового розслідування. 

Обвинувальний акт: форма і зміст. Відкриття матеріалів провадження іншій стороні. 

Рішення про закриття кримінального провадження: поняття та підстави. Порядок закриття 

кримінального провадження. Звернення до суду з клопотанням про застосування примусових 

заходів медичного характеру. Звернення до суду з клопотанням про застосування 

примусових заходів виховного характеру. Звернення до суду з клопотанням про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності. Рішення про продовження строку досудового 

розслідування. 

Процесуальні рішення прокурора в стадії досудового розслідування. Процесуальні 

рішення суду в порядку здійснення судового контролю в стадії досудового розслідування. 

Оскарження процесуальних рішень в стадії досудового розслідування. Рішення 

слідчого, прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування. Суб’єкти 

та порядок оскарження процесуальних рішень слідчого та прокурора. Рішення слідчого судді 

за результатами розгляду скарг на рішення слідчого чи прокурора. 

Рішення прокурора, які можуть оскаржуватися слідчим. Порядок оскарження рішень 

прокурора. Рішення прокурора за наслідками розгляду скарги. 

Ухвали слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування. 
Порядок оскарження ухвал слідчого судді. 

Тема 3. Процесуальні рішення в стадії підготовчого провадження 

в суді першої інстанції 

Поняття та значення підготовчого провадження в суді першої інстанції. Питання, які 

підлягають вирішенню в стадії підготовчого провадження. 

Рішення про призначення судового розгляду. Рішення про затвердження угоди. 

Рішення про відмову у затвердженні угоди та повернення кримінального провадження 

прокурору для продовження досудового розслідування. Рішення про повернення 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру прокурору. Рішення про направлення обвинувального акта, клопотання 

про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру за підсудністю. 

Рішення про закриття кримінального провадження. 

Вирішення питань про заходи забезпечення кримінального провадження. Вирішення 

клопотань учасників судового провадження. 

Вирішення питань, пов'язаних з підготовкою до судового розгляду. 

Ухвала судді в стадії підготовчого провадження, її зміст і форма. 
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Тема 4. Процесуальні рішення в стадії судового розгляду 

 

Поняття та види ухвал, що виносяться судом в судовому засіданні. Порядок винесення 

ухвал в судовому засіданні. 

Рішення суду у разі неявки учасників судового провадження. Обрання, скасування або 

зміна запобіжного заходу в суді. Застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження. 

Об’єднання і виділення матеріалів кримінального провадження. Зупинення судового 

провадження. Відкладення судового засідання. Рішення про здійснення дистанційного 

судового провадження. 

Зміна обвинувачення в суді. Висунення додаткового обвинувачення. Відмова від 

підтримання державного обвинувачення. 

Вимоги закону щодо процесуального оформлення рішень в стадії судового розгляду. 

Вирок суду – найважливіший акт правосуддя. 

Внутрішні і зовнішні властивості вироку суду. Законність, обґрунтованість, 

мотивованість, справедливість, виключність, обов’язковість, преюдиційність вироку суду.  

Види вироків. Обвинувальний і виправдувальний вироки суду. Підстави винесення та 

види обвинувального вироку. Підстави винесення виправдувального вироку. 

Зміст і форма вироку. Вступна, мотивувальна і резолютивна частини вироку. 
Вирішення питання про захист майнових прав у вироку суду; вирішення цивільного 

позову. Порядок ухвалення вироку. Таємниця наради суддів. Окрема думка судді. 

Роз'яснення судового рішення. 

Особливості ухвалення вироку судом присяжних. 
 

Тема 5. Процесуальні рішення в контрольних стадіях кримінального провадження 

 

Поняття апеляційного оскарження судових рішень. Судові рішення, які можуть бути 

оскаржені в апеляційному порядку. Суб’єкти, які мають право на апеляційне оскарження. 

Порядок і строки апеляційного оскарження. Зміст апеляційної скарги. Відмова від 

апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної скарги. 

Ухвала про відкриття або відмову у відкритті апеляційного провадження. Залишення 

апеляційної скарги без руху. Повернення апеляційної скарги. Рішення, які приймаються 

суддею-доповідачем під час підготовки до апеляційного розгляду. Рішення про призначення 

апеляційного розгляду. 

Ухвала про залишення вироку чи ухвали без зміни. Ухвала про скасування вироку 

(ухвали) і ухвалення нового вироку (ухвали). Зміна вироку чи ухвали. Скасування вироку чи 

ухвали і закриття кримінального провадження. Скасування вироку чи ухвали і призначення 

нового розгляду в суді першої інстанції. 

Підстави для скасування або зміни судового рішення: неповнота судового розгляду; 

невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам 

кримінального провадження; істотне порушення вимог кримінального процесуального 

закону; неправильне застосування закону про кримінальну відповідальність; невідповідність 

призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого. 

Підстави для зміни вироку судом апеляційної інстанції. Підстави для призначення 

нового розгляду в суді першої інстанції. Підстави для закриття кримінального провадження 

судом апеляційної інстанції. Підстави для ухвалення вироку, ухвали про застосування 

примусових заходів медичного чи виховного характеру. 

Поняття касаційного оскарження судових рішень. Судові рішення, які можуть бути 

оскаржені в касаційному порядку. Суб’єкти, які мають право на касаційне оскарження. 

Порядок і строки касаційного оскарження. Зміст касаційної скарги. 

Відкриття касаційного провадження. Залишення касаційної скарги без руху. 

Повернення касаційної скарги. Рішення судді-доповідача під час підготовки провадження до 

касаційного розгляду. 
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Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги. 

Залишення судового рішення без змін. Призначення нового розгляду в суді першої чи 

апеляційної інстанції. Закриття кримінального провадження касаційним судом. Підстави для 

скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції. Постанова суду 

касаційної інстанції. 

Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими або 

виключними обставинами. Поняття та види нововиявлених та виключних обставин. 

Відкриття кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами. 

Судове рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленими або 

виключними обставинами. 

 

Тема 6. Процесуальні рішення в стадії виконання судового рішення 

 

Набрання судовим рішенням законної сили та його виконання. Звернення судового 
рішення до виконання. 

Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків. Відстрочка виконання 

вироку. Застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання і заміни 

невідбутої частини покарання більш м'яким. Звільнення від відбування покарання вагітних 

жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Направлення для відбування покарання 

жінок, звільнених від відбування покарання внаслідок їх вагітності або наявності дітей віком 

до трьох років. Звільнення від покарання за хворобою. Застосування примусового лікування 

та його припинення. Звільнення від покарання з випробуванням після закінчення іспитового 

строку. Заміна виду покарання. Зняття судимості. Вирішення питань про сумніви і 

протиріччя, що виникають при виконанні вироку. 

 

Тема 7. Особливості прийняття процесуальних рішень 

в окремих кримінальних провадженнях 

 

Процесуальні рішення у кримінальному провадженні на підставі угод. Зміст угоди про 

примирення. Зміст угоди про визнання винуватості. Обставини, що враховуються 

прокурором при укладенні угоди про визнання винуватості. Підстави для відмови у 

затвердженні угоди. Вирок суду на підставі угоди. 

Процесуальні рішення у кримінальному провадженні у формі приватного 

обвинувачення. Особливості початку досудового розслідування. Особливості закриття 

кримінального провадження. 

Процесуальні рішення у кримінальному провадженні щодо окремих категорій осіб.  

Особливості повідомлення про підозру, затримання і обрання запобіжного заходу. 

Процесуальні рішення у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Визначення 

віку неповнолітнього. Призначення комплексної психолого-психіатричної і психологічної 

експертизи. Обрання запобіжних заходів. Звільнення від кримінальної відповідальності і 

покарання. Застосування примусових заходів виховного характеру. Виділення матеріалів 

щодо неповнолітнього в окреме провадження. 

Процесуальні рішення у кримінальному провадженні про застосування примусових 

заходів медичного характеру. Питання, які вирішуються судом у даній категорії 

провадження. Призначення психіатричної експертизи. Застосування запобіжних заходів. 

Підстави для застосування примусових заходів медичного характеру. Продовження, зміна 

або припинення примусових заходів медичного характеру. Відновлення кримінального 

провадження. 

Процесуальні рішення у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що 

становлять державну таємницю. Недопустимість розголошення відомостей, що становлять 

державну таємницю. 

Процесуальні рішення у кримінальному провадженні на території дипломатичних 

представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому 



9 
 

судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, 

якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні. 

Процесуальні рішення у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків. 

Рішення прокурора під час закінчення досудового розслідування кримінальних проступків. 

Процесуальні рішення суду у спрощеному провадженні. 

Поняття та особливості заочного провадження. Суть спеціального досудового 

розслідування та спеціального судового провадження. Особливості прийняття 

процесуальних рішень в заочному провадженні. 

Процесуальні рішення суду присяжних. Підстави для розгляду кримінального 

провадження судом присяжних. Роль судді і присяжних в ухваленні вироку.  

Особливості прийняття процесуальних рішень в умовах воєнного, надзвичайного стану 

або у районі проведення антитерористичної операції. 

 
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. 

Загальні положення 

про процесуальні 

рішення у 

кримінальному 
провадженні 

 
 

16 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

12 

 
 

16 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

14 

 
2. 

Процесуальні 

рішення в стадії 

досудового 

розслідування 

 
24 

 
8 

 
8 

 
- 

 
- 

 
8 

 
24 

 
4 

 
4 

 
- 

 
- 

 
16 

 
 

3 

Процесуальні 

рішення в стадії 

підготовчого 

провадження в суді 
першої інстанції 

 
 

16 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

12 

 
 

16 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

14 

 

4 

Процесуальні 

рішення в стадії 

судового розгляду 

 

16 

 

4 

 

2 

 

- 

 

- 

 

10 

 

16 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

12 

 
 

5 

Процесуальні 

рішення в 

контрольних стадіях 

кримінального 
провадження 

 
 

16 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

10 

 
 

16 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

12 

 
6 

Процесуальні 

рішення в стадії 

виконання судового 

рішення 

 
16 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
12 

 
16 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
14 
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7 

Особливості 

прийняття 

процесуальних 

рішень в окремих 

кримінальних 
провадженнях 

 

 
16 

 

 
4 

 

 
2 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
10 

 

 
16 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
12 

 
Всього годин 120 26 20 - - 74 120 16 10 - - 94 
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4.2. Теми семінарських (практичних) занять 
 

№ 

з/п 

 

Назви тем 

Кількість годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1. 
Тема 1. Загальні положення про процесуальні рішення у 
кримінальному провадженні 

2 - 

2. 
Тема 2. Процесуальні рішення в стадії досудового 
розслідування 

8 4 

3. 
Тема 3. Процесуальні рішення в стадії підготовчого 
провадження в суді першої інстанції 

2 - 

4. Тема 4. Процесуальні рішення в стадії судового розгляду 2 2 

5. 
Тема 5. Процесуальні рішення в контрольних стадіях 
кримінального провадження 

2 2 

6. 
Тема 6. Процесуальні рішення в стадії виконання судового 
рішення 

2 - 

7. 
Тема 7. Особливості прийняття процесуальних рішень в 
окремих кримінальних провадженнях 

2 2 

 Всього годин 20 10 

4.3. Завдання для самостійної роботи студентів 
 

№ 

з/п 

 

Назви тем та зміст завдань 

Кількість годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1. Тема 1. 

Загальні положення про процесуальні рішення у 

кримінальному провадженні 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 

Завдання: 1. Опрацювати теоретичні питання: 

1.1. Реалізація кримінально-процесуальних норм 

1.2. Поняття та зміст правозастосування у 
кримінальному судочинстві 

1.3. Співвідношення понять «процесуальні 
акти», «процесуальні дії», «процесуальні 
рішення», «процесуальні документи» 

1.4. Логічні та інформаційні основи 
процесуальних рішень 

1.5. Цілі, завдання, підстави, передумови 
прийняття процесуальних рішень 

1.6. Критерії класифікації процесуальних рішень 
у кримінальному провадженні 

2. Визначити моделі законодавчого регулювання 

правил прийняття процесуальних рішень та 

навести приклади з КПК України. 

2. Тема 2. 
Процесуальні рішення в стадії досудового розслідування 

 

 

 

8 

 

 

 

16 

Завдання: 1. Опрацювати теоретичні питання: 

1.1. Поняття та система процесуальних рішень в 

стадії досудового розслідування 

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

1.3. Обставини, що враховуються при обранні 
запобіжного заходу 
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  1.4. Рішення про об’єднання матеріалів 
досудового розслідування 

  

1.5. Рішення про виділення матеріалів 

досудового розслідування в окреме 

провадження 

2. Розв’язати ситуаційні завдання та скласти 
відповідні процесуальні документи 

3. Тема 3. 

Процесуальні рішення в стадії підготовчого провадження в 

суді першої інстанції 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 

Завдання: 1. Опрацювати теоретичні питання: 

1.1. Сутність та завдання стадії підготовчого 
провадження 

1.2. Питання, які підлягають вирішенню у стадії 
підготовчого провадження 

1.3. Система процесуальних рішень, які можуть 
прийматися у стадії підготовчого провадження 

2. Вивчити судову практику щодо підстав 

повернення обвинувального акта, клопотання 

про застосування примусових заходів 
медичного або виховного характеру прокурору 

3. Вивчити судову практику щодо підстав 

відмови у затвердженні угоди про примирення 

або визнання винуватості 

4. Розв’язати ситуаційні завдання та скласти 
відповідні процесуальні документи 

4. Тема 4. 
Процесуальні рішення в стадії судового розгляду 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 

Завдання: 1. Опрацювати теоретичні питання: 

1.1. Рішення суду у разі неявки учасників 
судового провадження 

1.2. Обрання, скасування або зміна запобіжного 
заходу в суді 

1.3. Об’єднання і виділення матеріалів 
кримінального провадження в суді 

1.4. Рішення про зупинення судового 
провадження 

1.5. Рішення про відкладення судового засідання 

1.6. Рішення про здійснення дистанційного 
судового провадження 

1.7. Зміна обвинувачення в суді. Висунення 
додаткового обвинувачення. 

1.8. Відмова від підтримання державного 
обвинувачення 

2. Розв’язати ситуаційні завдання та скласти 
відповідні процесуальні документи 

5. Тема 5. 

Процесуальні рішення в контрольних стадіях кримінального 

провадження 

 

10 

 

12 

Завдання: 1. Опрацювати теоретичні питання:   

1.1. Судові рішення, які можуть бути оскаржені 
в апеляційному порядку 
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  1.2. Суб’єкти, які мають право на апеляційне 

оскарження, порядок і строки апеляційного 

оскарження судових рішень 

  

1.3. Рішення, які приймаються суддею- 

доповідачем під час підготовки до апеляційного 
розгляду 

1.4. Судові рішення, які можуть бути оскаржені 
в касаційному порядку 

1.5. Суб’єкти, які мають право на касаційне 
оскарження, порядок і строки касаційного 

оскарження судових рішень 

1.6. Відмінність нововиявлених обставин від 
виключних обставин 

2. Розв’язати ситуаційні завдання та скласти 
відповідні процесуальні документи 

6. Тема 6. 
Процесуальні рішення в стадії виконання судового рішення 

 

 

 

 

 

 
12 

 

 

 

 

 

 
14 

Завдання: 1. Опрацювати теоретичні питання: 

1.1. Порядок набрання судовим рішенням 
законної сили 

1.2. Звернення судового рішення до виконання 

1.3. Система питань, які вирішуються судом під 

час виконання вироків 

1.4. Поняття відстрочки виконання вироку 

1.5. Рішення про зняття судимості 

1.6. Вирішення питань про сумніви і протиріччя, 
що виникають при виконанні вироку 

2. Розв’язати ситуаційні завдання та скласти 
відповідні процесуальні документи 

7. Тема 7. 

Особливості прийняття процесуальних рішень в окремих 

кримінальних провадженнях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 

Завдання: 1. Опрацювати теоретичні питання: 

1.1. Зміст угод у кримінальному провадженні 

1.2. Особливості провадження у формі 
приватного та приватно-публічного 
обвинувачення 

1.3. Процесуальні рішення у кримінальному 
провадженні щодо окремих категорій осіб 

1.4. Підстави для прийняття рішення про 

застосування примусових заходів виховного 

характеру 

1.5. Підстави для прийняття рішення про 

застосування примусових заходів медичного 
характеру 

1.6. Процесуальні рішення у кримінальному 

провадженні, яке містить відомості, що 

становлять державну таємницю 

1.7. Процесуальні рішення у кримінальному 
провадженні щодо кримінальних проступків 

1.8. Процесуальні рішення суду присяжних 
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  1.9. Особливості прийняття процесуальних 

рішень в заочному кримінальному провадженні 

  

2. Розв’язати ситуаційні завдання та скласти 
відповідні процесуальні документи 

 Всього годин: 74 94 
 

4.4. Індивідуальні завдання 

 

У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти можуть виконувати індивідуальні 

завдання у вигляді курсових робіт. Теми курсових робіт, а також методичні рекомендації 

щодо їх виконання визначаються в навчально-методичних матеріалах з навчальної 

дисципліни. 

Крім того, студенти можуть виконувати науково-дослідні завдання на теми, погоджені 

викладачем, а також індивідуальні завдання у формі складання процесуальних документів, 

перелік яких пропонується у методичних рекомендаціях. 

 

5. Методи навчання та контролю 

 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація; 

3) дискусія. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

1) дискусійне обговорення проблемних питань; 

2) вирішення ситуаційних завдань; 

3) складання та розгляд окремих процесуальних документів. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни може проводитися 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) складання та обговорення окремих процесуальних документів за ситуаційними 

завданнями; 

5) захист підготовленого публічного виступу. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного екзамену. 

Структура екзаменаційного білету: два теоретичних питання, одне ситуаційне завдання, 

одне практичне завдання (складання процесуального документу). 

 

Приклад екзаменаційного білету: 

1. Відмова від підтримання державного обвинувачення. 

2. Підстави для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. 

3. 20 листопада 2015 року Чепкий О.О. під час бійки вчинив вбивство з необережності 

Брущака І.П. Під впливом вчиненого під час провадження досудового слідства підозрюваний 

Чепкий захворів на психічну хворобу (шизофренію параноїдного типу). У зв’язку з цим 

прокурор зупинив досудове розслідування до видужання підозрюваного. 19 березня 2016 

року Чепкий видужав і повернувся з психіатричної лікарні. 

Хто і яке процесуальне рішення повинен прийняти у цій ситуації? 

4. Скласти постанову про відновлення досудового розслідування. 
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6. Схема нарахування балів 

 

6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до 

такої схеми: 
 

 

 

 

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 імені Леоніда Юзькова. 

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 13 лекційних занять за денною 

формою навчання, 8 – 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 8 9 10 11 12 13 

1. Денна 13 0,8 1,5 2,3 3,1 3,8 4,6 5,4 6,2 6,9 7,7 8,5 9,2 10,0 

2. Заочна 8 0,6 1,3 1,9 2,5 3,1 3,8 4,4 5,0 х х х х х 

6.3. З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 10 семінарських занять за 

денною формою навчання, 5 – за заочною формою навчання. 

За результатами семінарського (практичного) заняття кожному студенту до 

відповідного документа обліку успішності виставляється кількість балів від 0 до 5 числом, 

кратним 0,5, яку він отримав протягом заняття. 

Критерії поточного оцінювання знань студентів наведені у п. 4.3.8. Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені 

Леоніда Юзькова (в редакції, затвердженій рішенням вченої ради від 29 травня 2017 року, 

протокол № 14). 

Вивчення 

навчальної дисципліни 

Всі 

форми навчання 

Інші форми та види 

навчальної діяльності 

до 10 балів – 
за результатами навчання 

під час лекцій 

до 5 балів – 
за результатами навчання 

під час лекцій 

до 100 балів – 
за результатами виконання 

і захисту курсової роботи 

до 40 балів – 
за результатами навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

до 25 балів – 
за результатами навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

до 30 балів – 
за результатами складання 

семестрового контролю 

до 40 балів – 
за результатами самостійної 

роботи 

до 20 балів – 
за результатами самостійної 

роботи 

Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

Очна (денна, вечірня) 

форма навчання 

100 балів 
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6.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої кількості балів за 

самостійну роботу студентів та виконання індивідуальних завдань, наведено в наступній 

таблиці: 
 

№ 

з/п 

 

8 тем 
Номер теми 

Усього 
балів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

 
1. 

Максимальна кількість балів за 
самостійну роботу 

  

денна форма навчання 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

заочна форма навчання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

 
2. 

Максимальна кількість балів за 
індивідуальне завдання 

  

денна форма навчання 9 9 

заочна форма навчання 18 18 

 

3. 

Усього балів   

денна форма навчання  20 

заочна форма навчання  40 

 

7. Рекомендовані джерела 

 

7.1. Основні джерела 

 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради 

України. 1996. № 30. Ст. 141. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року.  

Офіційний вісник України. 2012. № 37. Ст. 1370. 

3. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 року. 

Офіційний вісник України. 2012. № 62. Ст. 2509. 

4. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року. Офіційний вісник 

України. 2014. № 87. Ст. 2471. 

5. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року. Відомості 

Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545. 

6. Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України: Лист Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-1430/0/4-12 від 3 жовтня 2012 

року. Електронний ресурс. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1430740- 

12#Text. 

7. Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому 

провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу 

України: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ № 223-1446/0/4-12 від 5 жовтня 2012 року. Електронний ресурс. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1446740-12#Text. 

8. Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час 

досудового розслідування: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ № 1640/0/4-12 від 9 листопада 2012 року. Електронний 

ресурс. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1640740-12#Text. 

9. Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод: Лист 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15 

листопада 2012 року № 223-1679/0/4-12. Електронний ресурс. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1679740-12#Text. 

10. Про деякі питання порядку здійснення судового провадження з перегляду 
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судових рішень у суді апеляційної інстанції відповідно до Кримінального процесуального 

кодексу України: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ № 10-1717/0/4-12 від 21 листопада 2012 року. Електронний ресурс. 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1717740-12#Text. 

11. Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового 

розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального 

кодексу України: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ № 511-550/0/4-13 від 4 квітня 2013 року. Електронний ресурс. Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0511740-13#Text. 

12. Про деякі питання здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх: 

Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

№ 223-1134/0/4-13 від 18 липня 2013 року.  Електронний ресурс. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1134740-13#Text. 

13. Аленін Ю. П., Пожар В. Г., Гловюк І. В та ін. Прийняття процесуальних рішень  

за новим кримінальним процесуальним законодавством України: навч.-метод. Посібник. 

Одеса: Фенікс, 2012. 138 с. 

14. Басиста І. В. Прийняття і виконання процесуальних рішень слідчого на стадії 

досудового розслідування: теоретичні і практичні проблеми: монографія. Л.: ЛьвДУВС, 

2013. 599 c. 

15. Берназ В. Д., Смоков С. М. Рішення слідчого (криміналістичний, процесуальний 

та психологічний аспекти): монографія. Одеса: Вид-во Одеського юрид. ін-ту НУВС, 2005. 

151 с. 

16. Глинська Н. В. Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів 

доброякісності кримінальних процесуальних рішень: монографія. К.: Істина, 2014. 588 с. 

17. Зеленецкий B. C., Глинская Н. В. Теория и практика обоснования решений в 

уголовном процессе Украины. Харьков: «Страйд», 2006. 336 с. 

18. Кримінальний процес: підручник. За заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Х.: 

Право, 2019. 584 с. 

19. Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, 

законодательство и практика. М.: Норма, Инфра-М, 2010. 240 с. 

20. Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, 

адвоката та слідчого судді): науково-практичний посібник. За ред. М. А. Погорецького. К. 

Алерта, 2018. 248 с. 
 

7.2. Допоміжні джерела 

 

1. Ветрова Г. Н. Решения в механизме правового регулирования уголовно- 

процессуальной деятельности. Г. Н. Ветрова. Lex Russica: научн. труды Моск. гос. юрид. 

академии. 2009. № 6. С. 1341-1364. 

2. Григорьев В. Н., Кузьмин Г. А. Правовые и организационные основы принятия 

решений в уголовном процессе (досудебные стадии): монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

Закон и право, 2003. 136 с. 

3. Грошевой Ю.М., Вапнярчук В.В., Капліна О.В., Шило О.Г. Досудове 

розслідування  кримінальних  справ:  навчально-практичний  посібник.  За  заг.   ред.   

Ю.М. Грошевого. Х.: Фінн, 2009. 328 с. 

4. Гуськова А. П. Процессуальные решения в современном уголовном 

судопроизводстве. Их правовая природа и особенности. Вестник ОГУ. 2011. № 3. С. 49-53. 

5. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 

Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. X.: Одіссей, 2013. 1104 с. 

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. За 

заг. ред. професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. 2012. 1224 с. 

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 

2 т. Т. 1. / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; За заг. ред. В. Я. Тація, 
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В. П. Пшонки, А. В. Портнова. X.: Право, 2012. 768 с. 

8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 

2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін.; За заг. ред. В. Я. Тація, 

В. П. Пшонки, А. В. Портнова. X.: Право, 2012. 664 с. 

9. Кучинська О.П. Кримінально-процесуальні документи: Досудове та судове 

провадження. К.: Юрінком Інтер, 2010. 384 с. 

10. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: коментарі, роз’яснення, 

документи / Відп. ред. В.С. Ковальський. К.: Юрінком Інтер, 2013. 408 с. 

11. Практичний коментар – роз’яснення до Кримінального процесуального кодексу 

України.    Зразки    процесуальних     документів     у    кримінальному    провадження     / 

Я. О. Васильчук, Л. А. Грабовський, А. В. Григоренко та ін. К.: Центр учбової літератури, 

2013. 720 с. 

12. Стратонов В. М. Кримінально-процесуальні рішення в системі пізнавальної 

діяльності. Вісник Запорізького юридичного інституту. 2009. № 4. С. 171-177. 
 

8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 

1. http://rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України. 

2. http://president.gov.ua – Офіційний сайт Президента України. 

3. http://kmu.gov.ua – Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. 

4. http://reyestr.court.gov.ua – Офіційний веб-портал «Єдиний державний реєстр 

судових рішень». 

5. http://court.gov.ua – Офіційний веб-портал «Судова влада України». 

6. http://gp.gov.ua – Офіційний сайт Генеральної прокуратури України. 

7. http://npu.gov.ua – Офіційний сайт Національної поліції України; 

8. http:/ nbuv.gov.ua – Сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 

http://rada.gov.ua/
http://president.gov.ua/
http://kmu.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
http://court.gov.ua/
http://gp.gov.ua/
http://npu.gov.ua/
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