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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Кримінальний процес відноситься до числа основоположних, фундаментальних 

дисциплін, яка забезпечує професійну підготовку висококваліфікованих спеціалістів для 
роботи у сфері боротьби з кримінальними правопорушеннями. Саме на його основі 
здійсняється вивчення та засвоєння криміналістики, судової медицини та психіатрії та 
оперативно-розшукової діяльності.  

Кримінальний процес являє собою складну форму соціальної діяльності, перед якою 
стоять завдання захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, 
охорони прав і законних інтересів учасників кримінального провадження, а також  
забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, 
щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності 
в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не 
була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника 
кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК 
України).  

Предметом навчальної дисципліни є положення відповідно до структури курсу, що 
складається з двох частин: загальної та особливої.   

У Загальній частині розглядаються поняття і завдання кримінального процесу, його 
основні наукові категорії, система стадій, джерела кримінального процесуального права 
України, засади кримінального процесу, правовий статус учасників кримінального 
провадження, доказове право, порядок відшкодування шкоди, положення про процесуальні 
строки і витрати, заходи забезпечення кримінального провадження. 

Особлива частина присвячена докладному вивченню процесуальної діяльності, що 
відбувається у кожній стадії кримінального процесу, особливих порядків кримінального 
провадження, а також міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві. 

Мета і завдання навчальної дисципліни:  
 – підготовити студентів до практичної та наукової діяльності висококваліфікованих 

фахівців-правознавців; 
– ознайомити студентів із загальними закономірностями виникнення і розвитку 

кримінального процесу, показати його значення у становленні національної системи права 
України, сприяти засвоєнню ними теоретичних положень науки кримінального 
процесуального права; 

– сприяти розвитку у студентів самостійності мислення, засвоєнню ними спеціальної 
юридичної лексики і термінології, формуванню їх правової культури; 

–  усвідомити значення норм права, що регулюють різноманітні форми – захисту прав, 
свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб; 

– сформувати у студентів навички знаходити необхідні правові норми, правильно 
тлумачити їх і застосовувати на практиці при проведенні процесуальних дій, прийнятті та 
оформленні процесуальних рішень. 

Основними завданнями навчальної дисципліни «Кримінальний процес» є:  
– ознайомлення студентів із закономірностями виникнення і розвитку кримінального 

процесу України; 
– засвоєння студентами загальних положень кримінального 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 та ухвал суду; 

– сприяння розвитку у студентів самостійності мислення; 
– засвоєння студентами юридичної лексики і термінології; 
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– формування правової культури студентів. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 
а) загальні компетентності: 
ЗК-1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу. 
ЗК-2. Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та 

окремих нестандартних ситуаціях. 
ЗК-3. Уміння планувати і організовувати свою професійну діяльність. 
ЗК-5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, добре 

володіти правничою термінологією. 
ЗК-7. Навички збору і аналізу інформації з національних і міжнародних джерел, 

оцінка її достовірності, використання сучасних інформаційних технологій і баз даних. 
ЗК-8. Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та 

висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в 
аргументованій професійній дискусії. 

ЗК-9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК-11. Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, дисциплінованість, 

пунктуальність та відповідальність, а також працювати у команді колег за фахом. 
ЗК-12. Здатність приймати неупереджені і мотивовані рішення, визначати інтереси і 

мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з протилежними інтересами. 
б) фахові загальні компетентності: 
СК-4. Знання міжнародних стандартів прав людини. 
СК-5. Знання Конвенції з захисту прав людини та основоположних свобод, а також 

прецедентної практики Європейського суду з прав людини. 
СК-6. Знання засад і доктрин міжнародного публічного права, а також змісту 

основних міжнародно-правових інститутів. 
СК-8. Знання засад і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів 

таких фундаментальних галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і 
адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, трудове право, 
кримінальне і кримінальне процесуальне право. 

СК-9. Навички реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права. 
СК-14. Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх 

вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності. 
СК-15. Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 

правового характеру і значення. 
СК-16. Навички консультування з правових питань, зокрема, можливих способів 

захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного 
дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації. 

 СК-18. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування 
набутих знань у професійній діяльності. 

в) фахові спеціальні компетентності: 
1. Знання предмету та системи кримінального процесуального права України, 

особливостей формування, функціонування та розвитку кримінального процесуального 
права, змісту джерел кримінального процесуального права. 

2. Здатність здійснювати аналіз законодавчих актів і норм, що регулюють 
кримінальні процесуальні відносини в Україні.   

3. Здатність розкривати систему кримінальних процесуальних понять.  
4. Здатність осмислювати зміст основних інститутів кримінального 

процесуального права України, зокрема, процесуальний статус учасників кримінального 
провадження, заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) дії, 
форми міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. 

5. Знання структури кримінального провадження України та її основних 
елементів. 
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6. Навички правильно застосовувати норми кримінального процесуального права 
у практичній діяльності.  

7. Здатність за допомогою кримінальних процесуальних засобів забезпечувати  
безпеку особистості, суспільства та держави від злочинних посягань та захист прав і свобод 
людини і громадянина.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні - 
знати: 
- основні положення теорії кримінального процесуального права та 

кримінального процесуального законодавства; 
- систему кримінальних процесуальних понять;  
- особливості формування, функціонування та розвитку кримінального 

процесуального права; 
- структуру кримінального провадження; 
- процесуальний статус учасників кримінального судочинства; 
- сучасні підходи до забезпечення безпеки особистості, суспільства та держави 

від злочинних посягань.  
вміти: 
- ефективно використовувати положення кримінального процесуального закону 

в своїй професійній діяльності і до конкретних ситуацій судової, прокурорської та слідчої 
практиці; 

 - поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення проблемних 
ситуацій, пов’язаних із вдосконаленням кримінального судочинства; 

- визначати, юридично обґрунтовувати й відстоювати свою позицію; 
- застосовувати прийоми з виявлення, фіксації та дослідження доказової 

інформації. 
Основними засобами вивчення навчальної дисципліни є лекції, семінарські та 

практичні заняття, написання рефератів, доповідей і курсових робіт, самостійна та 
індивідуальна робота, поточний і підсумковий контроль. 

Методичні рекомендації щодо написання і оформлення контрольних та курсових 
робіт з навчальної дисципліни «Кримінальний процес» (для студентів денного/заочного 
відділення економіко-правового факультету) складені відповідно до освітньо-професійної 
Програми навчальної дисципліни «Кримінальний процес» з підготовки першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти, напряму 081 «Право».  

 
2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС» 
 

Відповідно до навчального плану з дисципліни «Кримінальний процес» студентами 
заочної форми навчання в ході вивчення Загальної частини зазначеної дисципліни, виконується 
контрольна робота.  

Виконання контрольної роботи має на меті: 
- надати допомогу студентам в поглибленому формуванні системи знань про 

кримінальний процес України, його структуру та основні інститути; 
- навчити студентів послідовно та логічно формулювати свої думки, аналізуючи 

різні точки зору;  
- здійснювати синтез отриманого навчального матеріалу; 
- надати допомогу в придбанні навичок самостійної роботи з нормативними 

документами і навчальною літературою. 
Контрольна робота виконується в термін, встановлений навчальним планом і 

графіком заочного відділення. 
У відповідях на питання контрольної роботи студент заочного відділення повинен уміти 

аналізувати і узагальнювати вивчений матеріал, уміти застосовувати його на практиці. 
Відповіді повинні бути повними за змістом і короткими за формою, без переписування з 
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підручника або навчальних посібників. При виконанні практичних завдань студенти повинні 
вміти правильно тлумачити і застосовувати норми кримінального процесу. 

Обсяг роботи повинен складати 12-15 сторінок печатного тексту формату А-4. 
Кожній відповіді повинне передувати формулювання питання згідно завданню.  
Якщо в тексті роботи приводяться цитати, вони повинні бути забезпечені 

посиланнями на використані джерела. 
В кінці роботи вказується список використаної літератури в наступному порядку: 

Конституція України, закони Верховної Ради України, підзаконні акти, монографії, підручники 
і навчальні посібники в алфавітному порядку з вказівкою прізвища і ініціалів автора, 
видавництва, року видання, судова практика.  

Студент підписує контрольну роботу та указує дату її виконання. 
Критеріями оцінки контрольної роботи є: 
- ступінь розробки теми; 
- творчий підхід до написання роботи; 
- цілісність освітлення даної теми; 
- обґрунтованість висновків; 
- стиль викладу; 
- акуратність оформлення. 
Якщо робота не зарахована, необхідно в найкоротші терміни усунути недоліки і знову 

представити її в навчальну частину. 
Студент допускається до контрольного оцінювання (іспиту/заліку) тільки в випадку, 

якщо його контрольна робота зарахована. 
 

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

Контрольна робота повинна мати такі основні структурні елементи:  
- титульний лист; 
- зміст (повинен містити назви всіх структурних елементів із зазначенням нумерації 

сторінок); 
- перелік умовних позначень/скорочень (за необхідності). Такий перелік подається 

за необхідності у вигляді окремого списку. Скорочення окремих термінів наводиться у тексті 
при першому згадуванні; 

- основна частина – це відповіді на теоретичні питання та розв’язання практичних 
завдань або кейсів; 

- перелік використаних джерел (не менше 10 джерел), якій оформлюється згідно 
вимог, які представлені нижче.  

  
 

3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС» 

 
І ВАРІАНТ (А-В)  

 
1. Поняття стадій кримінального процесу та загальна характеристика їх 

системи. 
2. Сторона обвинувачення. 

 
ЗАДАЧА.  Комендант гуртожитку у зв’язку з чисельними порушеннями порядку у 

вечірні години мешканцями гуртожитку Власовим та Перовим, провів з участю 
прибиральниці та технічного працівника огляд їх кімнати. За відсутністю мешканців вони 
оглянули цю кімнату та склали відповідний акт, в якому вказали, що під час перевірки у 
тумбі Власова було знайдено 7 пляшок горілки та газовий пістолет, а у шафі Перова – 
близько 2 кілограмів головок маку. Акт підписали прибиральниця, технічний працівник та 
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комендант гуртожитку. 
Чи законні дії коменданта гуртожитку? Назвіть гарантії недоторканності житла 

громадян. Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на кримінальне процесуальне 
законодавство.  

 
Методичні рекомендації 

 
Розглядаючи перше питання, слід з’ясувати, що представлять собою стадії 

кримінального судочинства та які ознаки їм властиві. Студент повинен відповісти на 
запитання в чому полягає відносна самостійність та необхідність стадій кримінального 
процесу, на які групи вони поділяються. Слід також коротко визначити специфічні завдання, 
коло учасників, види підсумкових рішень, що характеризують кожну стадію кримінального 
судочинства. 

Відповідь на друге питання повинна містити перелік осіб, які, згідно КПК України,  
визначено стороною кримінального провадження з боку обвинувачення, зокрема, слідчий, 
керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник 
та законний представник у випадках, установлених КПК України. Студент повинен 
визначити повноваження та права і обв’язки кожного учасника, що відноситься до сторони 
обвинувачення.   

 
ІІ  ВАРІАНТ (Г-Д) 

 
1. Поняття та значення кримінальної процесуальної форми. 
2. Поняття, властивості та види доказів. 
 
ЗАДАЧА.  Під час провадження в Україні досудового розслідування про вчинення 

підозрюваним Мозговим шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої 
матеріальної шкоди, виникла необхідність у проведенні деяких процесуальних дій на 
території Німеччини та Молдови.  

У відповідності з яким кримінальним процесуальним законом будуть проведені 
необхідні процесуальні дії в зазначених державах? Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням 
на КПК України та міжнародно-правові акти. 

 
Методичні рекомендації 

 
Розглядаючи перше питання слід дати визначення кримінальної процесуальної форми, 

та визначити яке значення для виконання завдань кримінального судочинства має 
дотримання передбачених кримінальним процесуальним законом умов, підстав, строків, 
послідовності та порядку провадження процесуальних дій та прийняття рішень у 
кримінальному провадженні. Також слід зазначити які негативні наслідки може мати 
недотримання кримінальної процесуальної форми та роз’яснити класифікацію порушень 
кримінального процесуального закону на суттєві та несуттєві. 

Відповідь на друге питання повинна містити наступне: поняття доказів та їх джерел у 
кримінальному процесі, властивості доказів - належність і допустимість доказів, оцінка 
доказів. Також звернути увагу на різні види доказів в залежності від класифікаційних 
критеріїв та надати загальну характеристику джерел доказів.   

 
ІІІ  ВАРІАНТ (Е-Ж) 

1. Поняття та види процесуальних функцій у кримінальному судочинстві. 
2. Поняття процесуальних строків та їх класифікація. 

 
ЗАДАЧА.  Капітан французького танкера, якій знаходився в порту України (м. 
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Чорноморськ), звернувся до керівництва порту з проханням про надання допомоги у 
налагодженні електрообладнання, оскільки електрик танкеру тяжко захворів. Для надання 
такої допомоги був направлений електрик Шасов.  

Через  декілька годин Шасов повернувся та доповів, що обладнання ним налагоджено. 
Також він повідомив, що в його присутності на борту танкера відбулася бійка, в результаті 
якої одному з учасників було нанесено тяжке ножове поранення в груди. Між тим 
інформація від капітану танкера, пов’язана з бійкою, до порту не надходила.  

Оцініть ситуацію, враховуючи правила дії кримінального процесуального закону у 
просторі. Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на КПК України та міжнародно-
правові акти. 

Методичні рекомендації 
 

Розгляд першого питання повинен включати визначення поняття функції у 
кримінальному судочинстві та коротку характеристику основних кримінально-
процесуальних функцій, якщо класифікувати їх виходячи з принципу кримінального 
судочинства, коло учасників, які виконують певну функцію. Слід охарактеризувати зв’язок 
завдань, які виконуються учасниками процесу та основних напрямків їх процесуальної 
діяльності. 

Відповідь на друге питання повинна містити поняття процесуальних строків та їх 
класифікація. Класифікація строків може здійснюватися за різними критеріями. 
Процесуальні строки диференціюються залежно від величин, якими вони обчислюються. 
Такими розмірами відліку, як прямо зазначено в законі, є години, дні і місяці (ст. 115 КПК).   
Крім цього, законодавець використовує терміни «дні» і «доба» як синоніми, тобто доба за 
тривалістю дорівнює дню. Інші варіанти переведення процесуальних строків (годин у дні, 
днів у місяці) є неприпустимими.    

 
ІV ВАРІАНТ (З -І) 

 
1. Сутність принципу змагальності у кримінальному судочинстві та його 

вплив на визначення процесуального положення учасників процесу. 
2.  Поняття та класифікація запобіжних заходів у кримінальному 

провадженні. 
 

ЗАДАЧА.  Під час судового слідства у кримінальній справі про злочин, передбачений 
ст. 125 КК України, була проведена судово-медична експертиза для визначення ступеня 
тяжкості тілесних ушкоджень В процесі подальшого розгляду справи потерпілий до 
видалення судді в нарадчу кімнату для постановлення вироку заявив, що ніяких претензій до 
підсудного не має і просить кримінальну справу закрити. 

Після повернення з нарадчої кімнати суддя ухвалив вирок, яким затвердив угоду про 
примирення і звільнив винного від покарання з випробуванням. 

Оцініть судове рішення. Хто повинен відшкодувати судові витрати? 
 

Методичні рекомендації 
 

Розгляд першого питання повинен включати визначення принципу змагальності 
кримінального судочинства, його значення для організації та функціонування системи 
кримінального судочинства, встановлення істини у кримінальному провадженні. Студент 
також повинен охарактеризувати особливості реалізації зазначеного принципу на досудових 
та судових стадіях кримінального процесу. 

Готуючи відповідь на друге питання, студент повинен з’ясувати мету та завдання 
запобіжних заходів у кримінальному провадженні, їх види. Крім того, до кого 
застосовуються ці заходи (до кого вони не можуть бути застосовані), який порядок та 
підстави їх застосування. Слід звернути увагу на строки застосування окремих заходів та 
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особливості їх застосування. Студент повинен перелічити випадки припинення та зміни 
запобіжних заходів у кримінальному провадженні. 
 

V ВАРІАНТ (Ї-М)  
 

1. Основні напрямки діяльності суду у кримінальному судочинстві. 
2. Свідок, його процесуальні права та обов’язки. 
 
ЗАДАЧА.  Після повідомлення Капову І.В. про підозру у вчиненні злочину за ч. 5 

ст. 185 КК України, слідчий обрав йому запобіжний захід – домашній арешт, однак Капов 
І.В. через кілька днів зник з постійного місця проживання. Після вжиття відповідних заходів 
встановити його місце перебування не вдалося. 

Які дії необхідно вчинити слідчому? 
 

Методичні рекомендації 
 

В рамках першого питання слід охарактеризувати суд як орган державної влади який 
має виключні повноваження щодо здійснення правосуддя у кримінальних справах, та надати 
визначення правосуддя. Відповідь на дане питання повинна також містити характеристику 
функції судового контролю, яка виконується судом на стадії досудового розслідування, а 
також повноваження суду щодо порушення та закриття кримінальних справ, значення 
окремих ухвал суду для дотримання закону учасниками процесу та іншими особами. 

Відповідь на друге питання повинна містити поняття свідок, характеристику його 
правового положення у кримінальному процесі, відомості щодо особи яка не може бути 
свідком або осіб, які не можуть бути допитані в якості свідка, чи можуть відмовитися від 
давання показань свідка.   

 
VІ ВАРІАНТ (Н-П) 

 
1. Поняття джерел доказів у кримінальному процесі та практичне значення їхньої 

класифікації. 
2. Поняття, структура та види кримінальних процесуальних норм.   
 
ЗАДАЧА. Слідчий вніс відомості до Єдиного державного реєстру досудових 

розслідувань про вчинення розбійного нападу на Козара. Наступного дня після цього Козар 
звернувся до слідчого із заявою, в котрій просив визнати його потерпілим і цивільним 
позивачем. Слідчий роз’яснив Козару, що в даний час він не може бути визнаний потерпілим 
і цивільним позивачем тому, що особа, яка вчинила злочин, не встановлена. 

Чи правильно поступив слідчий? 
 

Методичні рекомендації 
 

Відповідь на перше питання повинна містити аналіз законодавчого визначення доказів 
у кримінальному процесі, наведеного у ч. 2 ст. 65 КПК України, тобто характеристики 
доказової інформації та джерел доказів. В даному питанні слід розкрити практичне значення 
класифікації джерел доказів  та надати коротку їх характеристику.  

Розкриваючи друге питання, студент повинен визначити поняття, структуру та види 
кримінальних процесуальних норм як початкової, визначальної ланки в механізмі 
кримінального процесуального регулювання. Студент повинен звернути увагу на ознаки 
кримінальної процесуальної норми: встановлені державою загальнообов’язкові правила 
поведінки суб’єктів кримінальної процесуальної діяльності, виконання яких забезпечується, 
в основному, добровільними діями учасників процесу, а у необхідних випадках - засобами 
державного примусу і загрозою юридичної відповідальності.    
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VІІ ВАРІАНТ (Р-Т) 
 

1. Доказове значення висновку експерта у кримінальному судочинстві. 
2. Форми фіксування кримінального провадження.   
 
ЗАДАЧА. Власов, Петров та Чемченко вчинили п’ять розбійних нападів з метою 

заволодіння матеріальними цінностями в промтоварних магазинах. Діючи за попередньою 
змовою, вони, під’їжджали до магазину на автомобілі «Опель», який належав Чемченко, і 
пограючи сторожу обрізом мисливської рушниці, зв’язували його, після чого зламували 
запори. Із магазина співучасники, як правило, розкрадали найцінніші речі та завантажували 
їх в автомобіль, після чого Чемченко відвозив украдене до себе додому. 

Під час обшуку у Власова в сараї було знайдено та вилучено обріз мисливської 
рушниці з дванадцятьма патронами. У квартирі Петрова слідчим були знайдені ломик 
«фомка», відмички та зв’язки ключів. За місцем проживання Чемченка були вилучені лише 
деякі з украдених товарів, так як більшість з них він встиг реалізувати. Під час обшуку у 
Чемченко був описаний та вилучений його власний автомобіль «Опель». 

Визначте вид речових доказів, виявлених під час обшуків, і їх долю після вирішення 
справи. Який порядок приєднання до кримінальної справи виявлених при обшуку предметів? 

  
Методичні рекомендації 

 
Відповідаючи на перше запитання студент повинен навести поняття висновку 

експерту, зазначити що розуміє кримінальний процесуальний закон під спеціальними 
знаннями, охарактеризувати підстави та порядок призначення експертизи у кримінальному 
провадженні. Слід також зазначити у яких випадках призначення експертизи є обов’язковим, 
які питання вирішуються проведенням додаткової та повторної експертиз. Слід також 
охарактеризувати, яку роль у доказуванні можуть грати показання експерта. 

Відповідь на друге питання повинна містити поняття та форми фіксування 
кримінального провадження. Відповідно до ст. 103 КПК процесуальні дії під час 
кримінального провадження можуть фіксуватися: 1) у протоколі; 2) на носії інформації, на 
якому за допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії; 3) у журналі судового 
засідання.  

 
VІІІ ВАРІАНТ (У-Х) 

 
1. Поняття цивільного позову у кримінальному процесі та його сторони. 
2.  Сторона захисту. 
 
ЗАДАЧА.  Під час оголошення складу суду і роз'яснення прав відводу обвинувачений 

заявив відвід одному з суддів, мотивуючи це тим, що останній був очевидцем злочину. 
Прокурор заперечував, звертаючи увагу суду на те, що, по-перше, відвід заявлено із 
запізненням, коли вже пройшла більша частина судового слідства, по-друге суддя не був 
допитаний як свідок, яких і без нього достатньо. 

Яке рішення прийме суд? За якими підставами здійснюється відвід суддів? 
 

Методичні рекомендації 
 

Відповідь на перше питання повинна містити поняття цивільного позову у 
кримінальному процесі, переваги розгляду та вирішення цивільного позову у кримінальному 
провадженні, види шкоди, яка може бути компенсована у ході провадження у кримінальному 
провадженні. Слід також охарактеризувати процесуальний статус цивільного позивача та 
цивільного відповідача, та визначити порядок пред’явлення та вирішення цивільного позову. 
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Розглядаючи друге питання, студент повинен розкрити поняття «сторона захисту» та 
в чому полягають особливості її участі у кримінальному провадженні. Які саме учасники 
провадження відносяться до сторони захисту, та їх права і обов’язки у зв’язку з виконанням 
захисної функції.      

 
ІХ ВАРІАНТ (Ц-Ш) 

 
1. Поняття, види та завдання заходів забезпечення кримінального 

провадження.   
2. Правове положення інших учасників кримінального судочинства.  

   
ЗАДАЧА.  Сомов обвинувачується за ст. 209 КК «Легалізація (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом». Розслідування у цій справі здійснював помічник прокурора 
району Куликов, якому доручено підтримувати у суді державне обвинувачення. 

Під час судового розгляду кримінальної справи Сомов заявив відвід державному 
обвинувачеві, обґрунтувавши це тим, що Куликов здійснював розслідування і тому не може 
бути об’єктивним, бо він буде домагатися, щоб суд погодився із висновками досудового 
слідства.  

Чи підлягає заявлений відвід задоволенню? Чи мав право помічник прокурора 
здійснювати досудове слідство? Чи мав право помічник прокурора, який здійснював досудове 
слідство, підтримувати державне обвинувачення у суді? 

Якими є підстави відводу прокурора під час досудового слідства і у суді та яким є 
порядок відводу прокурора?  

  
Методичні рекомендації.   

 
У першому питанні слід навести визначення та ознаки заходів забезпечення 

кримінального провадження, умови їхнього застосування до учасників процесу. Також 
повинна бути названа загальна мета застосування примусу в ході провадження у 
кримінальному провадженні, надана загальна характеристика цих заходів.     

Відповідь на друге питання повинна містити перелік учасників, які відносяться до  
інших учасників кримінального провадження. Слід також зазначити яке значення кожний з  
інших учасників судочинства має у кримінальному провадженні. Слід звернути увагу на 
способи залучення цих учасників у конкретне кримінальне провадження.  

  
Х ВАРІАНТ (Щ-Я) 

 
1. Процесуальний статус потерпілого у кримінальному процесі. 
2. Співвідношення судового контролю та прокурорського нагляду на 

досудовому розслідуванні.  
ЗАДАЧА.  Лисенко, підозрюваний за ч. 2 ст. 152 КК, у підготовчій частині судового 

розгляду заявив клопотання про розгляд його справи у закритому судовому засіданні. На 
обґрунтування свого клопотання він посилався на те, що для з’ясування пом’якшуючих 
обставин він буде змушений торкатися у своїх показаннях інтимних обставин сімейного 
життя. 

Яке рішення вправі прийняти суд за клопотанням підсудного? Які обставини 
передбачені чинним КПК як підстави для проведення закритого засідання суду? 

 
Методичні рекомендації.  

 
Розглядаючи перше питання студент повинен відповісти хто визнається потерпілим у 

кримінальному провадженні, враховуючи випадки коли жертва злочину загинула, які права 
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має потерпілий на досудових та судових стадіях кримінального судочинства, з якого 
моменту особа набуває ці права. 

Відповідаючи на друге питання, студент повинен зазначити суб’єктів, які здійснюють 
судовий контроль та прокурорський нагляд на досудовому розслідуванні. Зазначити, які саме 
повноваження виконуються суб’єктами з метою здійснення судового контролю та 
прокурорського нагляду. Слід звернути увагу, що термін «судовий контроль» не є 
конституційним і не тлумачиться будь-яким із галузевих законів, а суть його відображається 
в положенні ст. 55 Конституції України.   

 
4.ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС» 
 

ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА 
КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА  

КРИМІНАЛІСТИКИ  
 

 
 
 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС» 

VІІІ ВАРІАНТ (У-Х) 
  
 
 
 
 

 
Студента (ки) 3 курсу 4 групи 

Заочної форми навчання 
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти  

Спеціальність 081 Право 
_____________________________________ 

  
 
  

Результати перевірки:  
_____________________________________  

Зауваження: 
_____________________________________ 
________________________________ 
_____________________________________ 

 
  

 
 
 
 
 

 Одеса – 2019 
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ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

 В залежності від виду джерела, на який посилається студент, у списку використаних 
джерел слід правильно вказувати його бібліографічні дані.  

  
1) одноособові монографії оформлюються таким чином:   

Пращенко О.І. Теорія кримінального процесуального права: монографія. Харків: Бурун 
Книга, 2011. 336 с.  

 
2) колективні монографії оформлюються таким чином:  

Теорія цивільного права: монографія / В.А. Армаш, С.М. Бандура, О.М. Курандо, В.М. 
Стеценко і ін.; за заг. ред. С.М. Бандури. Київ: Наука, 2012. 458 с.  

 
3) науково-практичні коментарі оформлюються таким чином: 

 Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. У 2-х т. 
Т. 1 / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. 
Пшонки, А.В. Портнова. Харків: Право, 2012. 664 с.  
 

4) колективні підручники та навчальні посібники оформлюються таким чином: 
Зеленський С.М., Назаренко С.П., Письменний Д.П. Провадження у справах дітей, які 

не досягли віку кримінальної відповідальності: навчальний посібник. Київ: КНТ, 2012. 160 с. 
 Зразки основних кримінально-процесуальних документів досудового провадження: 
практ. посібник / В.В. Рожнова, Ю.І. Азаров, В.Г. Фатхутдінов; за заг. ред. В.Г. 
Фатхутдінова. 2-ге вид., допов. та перероб. Київ: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2009. 188 с. 

 
5) статті в наукових журналах оформлюються таким чином: 
Верхогляд О. Особливості регулювання порядку вирішення питання про речові докази 

у кримінальному судочинстві. Вісник Академії правових наук  України. 2009. Вип. 3 (58). С. 
258-267. 

 
6) нормативні акти оформлюються таким чином:  

Кримінальний процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 
2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88. 

Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12 листопада 2015 р. Відомості 
Верховної Ради. 2016. № 6. Ст. 55 
 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: Наказ 
Генеральної прокуратури України 06.04.2016  № 139. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16. (дата звернення: 12.02.2019).  
 
 7) тези конференції оформлюються таким чином:   

Миколенко О.М. Диференціація кримінальної процесуальної форми. Процесуальні 
аспекти досудового розслідування: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (7 квітня 2017 р., 
Одеса). Одеса: ОДУВС, 2017. С. 152-155. 

 
8) електронні джерела оформлюються таким чином:   

 Холостенко А.В. Шляхи оптимізації порядку розгляду клопотань про дозвіл на 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій у розслідуванні злочинів у сфері одержання 
неправомірної вигоди. Форум права. URL: 
file:///C:/Users/Serg/Downloads/FP_index.htm_2013_4_74.pdf. (дата звернення: 12.02.2019).   
 

9) дисертації та автореферати дисертацій оформлюються таким чином: 
 Волоско І.Р. Суд присяжних в Україні: особливості формування та діяльності: дис. 
…кaнд. юрид. нaук: 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16


15 
 

оперативно-розшукова діяльність; Львівський національний університет ім. Івана Франка. 
Львів, 2017. 223 с.  

Волоско І.Р. Суд присяжних в Україні: особливості формування та діяльності: автор. 
дис. …кaнд. юрид. нaук: 12.00.09. Львів, 2017. 23 с.  

 
 

5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС» 

 
Курсова робота є однією з найефективніших форм самостійної роботи студентів. Мета 

курсової роботи - допомогти студентові закріпити та поглибити теоретичні знання, здобуті у 
процесі вивчення навчальної дисципліни.  

Курсова робота як важлива форма навчального процесу покликана навчити 
майбутнього фахівця самостійно узагальнювати й аналізувати інформаційні джерела 
(монографії, підручники, навчальні посібники, публікації періодичної преси), статистичні і 
практичні матеріали, що характеризують обрану тему.  

Курсова робота свідчить, наскільки знання, здобуті студентами в процесі вивчення 
навчальної дисципліни, є глибокими і фундаментальними, характеризує вміння студентів 
самостійно дослідити поставлені питання теми. 
 

Загальні вимоги до курсової роботи 
 

У курсовій роботі студент має показати:  
- знання і правильне розуміння закономірностей, що складаються у суспільній  

сфері; 
- уміння працювати з інформаційними джерелами, користуватись законодавчим 

та інструктивним матеріалом, викладати свою точку зору на проблемні питання та робити 
обґрунтовані висновки щодо існуючого стану правового регулювання і вдосконалення  
правової системи;  

-  здатність використовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу та 
узагальнення матеріалу, застосовувати сучасну методику дослідження з використанням 
статистичних даних, таблиць, схем та інших графічних рисунків.  

У курсовій роботі студент повинен глибоко і всебічно розкрити зміст обраної теми, 
показати розуміння правової дійсності та специфіки правового регулювання різних сфер 
суспільних відносин. Особливу увагу слід приділити дискусійним питанням теорії і 
практики. Якщо в юридичній літературі відсутня єдина точка зору з питань, які 
досліджуються, слід навести думки кількох авторів, дати їх критичну оцінку та висловити 
свої міркування з даних питань. Це допоможе більш глибокому засвоєнню матеріалу. 
 

І. Підготовка до написання курсової роботи  
 

Етапи виконання курсової роботи 
 

Виконання курсової роботи передбачає такі етапи: 
- вибір теми; 
- підбір нормативного матеріалу та вивчення спеціальної літератури; 
- складання попереднього плану та консультація з керівником з метою 

уточнення плану курсової роботи; 
- написання та оформлення тексту курсової роботи; 
- передання завершеної курсової роботи на кафедру для рецензування; 
- доопрацювання роботи згідно із зауваженнями у рецензії; 
- захист курсової роботи. 
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Вибір теми 
 

Підготовку до написання курсової роботи починають з вибору теми. Студентам 
надається право самостійно вибрати тему з проблематики, визначеної кафедрою, а також 
запропонувати свою тему з обґрунтуванням доцільності її розроблення. У такому випадку 
вибрана тема і план роботи повинні бути узгоджені з викладачем, який читає відповідну 
дисципліну та керівником курсової роботи. 

 
Підбір нормативного матеріалу та  

вивчення спеціальної літератури 
 

Обравши тему, студент має чітко визначити мету курсової роботи, підібрати 
відповідну наукову літературу та нормативно-правовий матеріал. 

Літературні джерела студент підбирає самостійно. Роботу з літературою потрібно 
починати зі складання повного списку книг, статей, законів та нормативних документів. Для 
складання картотеки рекомендується використовувати такі каталоги: 

- систематичний каталог наукової, навчальної та довідкової літератури 
університетської бібліотеки; 

- каталог періодичних видань, довідників і нормативних матеріалів — у читальному 
залі бібліотеки; 

- систематичні каталоги інших бібліотек. 
Найбільша кількість публікацій із правових дисциплін міститься в журналах 

«Юридична наука», «Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ», 
«Юридична наука і практика», «Право України», «Юридична Україна», а також у газетах 
«Голос України», «Урядовий кур’єр» та ін. Законодавчі акти публікуються у «Відомостях 
Верховної Ради України» та інших періодичних виданнях. 3 метою прискорення роботи 
доцільно користуватися повним переліком статей, який друкується в останньому річному 
номері журналу. 

 
Складання попереднього плану та консультація з керівником  

з метою уточнення плану курсової роботи  
 

На основі вивчення спеціальної літератури, нормативних документів, статистичних 
збірників студент складає розгорнутий план курсової роботи (можливо, в кількох варіантах), 
який погоджує з викладачем - керівником курсової роботи. 

План - це основа роботи, тому його складання є одним із найважливіших етапів її 
підготовки. План повинен відобразити напрями дослідження обраної теми, логічний зв’язок 
між її окремими складовими частинами, проблемну постановку окремих питань. Із 
складеного плану видно, наскільки студент засвоїв матеріал обраної теми, як він зрозумів 
проблему в цілому і зумів виділити суттєві, головні напрями дослідження. Від правильно 
складеного плану багато в чому залежить і кінцевий результат виконаної роботи. 

Після узгодження плану студент починає писати курсову роботу. Під час її написання 
план може уточнюватися. Уточнення додатково погоджуються з керівником. 

 
 

Вимоги до структурних елементів курсової роботи 
 

структурними елементами курсової роботи є: 
 
1) ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ 
2) ЗМІСТ 
3) ВСТУП 
4) ОСНОВНА ЧАСТИНА 
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5) ВИСНОВОК 
6) СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
7) ДОДАТКИ.  

 
Титульний лист 

 
Титульний лист є першою сторінкою курсової роботи, служить джерелом інформації, 

необхідної для обробки та пошуку документа (див. додаток 2).  
На титульному аркуші вказуються такі відомості: 
1) найменування навчального закладу (наприклад, Одеський національний 

університет імені І.І. Мечникова); 
2) найменування кафедри (наприклад, кафедра кримінального права, кримінального 

процесу та криміналістики; 
3) назва навчальної дисципліни; 
4) тема курсової роботи (наприклад, «Потерпілий як учасник кримінального 

провадження»); 
5) повністю прізвище, ім’я та по батькові студента (слухача) (наприклад, Іванов 

Андрій Сергійович); 
6) посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника курсової 

роботи (наприклад, к.ю.н., доцент Ступін В.П.); 
7) місце і рік складання курсової роботи (наприклад, Одеса – 2019). 

 
Зміст 

 
Зміст включає: вступ, розділи (не менше 2), параграфи (якщо розділ складається з 

параграфів, їх повинно бути не менше 2), висновок, список використаних джерел, додатки 
(якщо вони використовувалися при написанні курсової роботи). На проти кожного елементу 
плану зазначаються номери сторінок, з яких починаються ці елементи курсової роботи (див. 
додаток).  

 
Вступ 

 
Вступ повинен містити оцінку сучасного стану проблеми, яку належить розв’язати 

студенту під час написання курсової роботи.  
У вступі повинні бути показані: 
- актуальність теми; 
- ступінь її дослідження в наукових джерелах (вказати прізвища та ініціали в 

алфавітному порядку науковців, які досліджували цю проблематику у своїх працях); 
-  мета і завдання, які розглядатимуться в курсовій роботі; 
- методи, якими скористався студент (слухач) для розгляду даної теми роботи.       
У вступі має бути зазначена також структура роботи (наприклад, «Курсова робота 

складається з вступу, трьох розділів, які об’єднують вісім параграфів, висновку, списку 
використаних джерел та додатків». 
 

Основна частина 
 

Основну частину курсової роботи слід ділити на глави і параграфи. Основні розділи 
курсової роботи містять систематизований виклад та аналіз основних проблем досліджуваної 
теми. Зміст теоретичної та практичної частин визначається залежно від теми курсової 
роботи. 

Висновок 
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 У висновку автор підводить короткий підсумок дослідження, узагальнює проміжні 
висновки. У цьому розділі містяться підсумки, найважливіші висновки, до яких прийшов 
автор, а так само даються відповіді на питання, сформульовані у вступі, із зазначенням, яким 
чином вони були отримані. Висновок може бути сформульовано у вигляді тез. Основна 
вимога до висновку - стислість і ґрунтовність. Висновок не повинно перевищувати 1/10 
тексту роботи. 
 

Список використаних джерел 
 

Являє собою оформлений відповідно до встановлених правил перелік використаних 
джерел: законів та підзаконних нормативних правових актів, наукової та навчальної 
літератури, матеріалів періодичної преси та юридичної практики. 

Список обов’язково повинен бути пронумерований. Кожен запис у списку 
нумерується. Нумерація документів має бути наскрізною: від початку списку до кінця. 
Номер записують арабськими цифрами, ставлять перед записом і відокремлюють крапкою.   

Рекомендується представляти єдиний список до роботи в цілому, розташовуючи 
джерела у алфавітному порядку. У цьому випадку кожен джерело згадується в списку один 
раз, незалежно від того, як часто на нього робиться посилання в тексті роботи.  

 
Додатки 

 
Додатки до курсової роботи - це матеріали, що ілюструють і доповнюють 

дослідження.  Додатки до курсової роботи оформлюються у вигляді схем, списків, таблиць, 
графіків, анкет, зразків документів, аналітичних довідок, відтворення архівних документів, 
списки скорочень і умовних позначень. Ця частина роботи не є обов'язковою. 

 
 

Правила оформлення курсової роботи 
 

Загальні вимоги 
 

Курсова робота повинна бути набрана на комп’ютері і роздрукована.  
Текст друкується шрифтом Times New Roman, розмір шрифту - 14 кегль, міжрядковий 

інтервал - 1,5 , на одній стороні стандартного аркуша паперу формату А4.  У виняткових 
випадках, з дозволу викладача, допускається написання роботи від руки пастою синього або 
чорного кольору.  

Текст курсової роботи слід друкувати, дотримуючись таких розмірів полів : ліве - 30 
мм , праве - 15 мм , верхнє і нижнє - 20 мм. Абзаци в тексті починаються з відступів в 13-15 
мм.   

Рекомендований обсяг курсової роботи : 35 - 40 сторінок текстової частини.  
Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними по всій курсовій 

роботі.    
Назви глав друкуються прописними літерами і вирівнюються по центру. Переноси 

слів у заголовку не робляться, крапка наприкінці не ставиться.  
Назви параграфів друкуються малими літерами, перша буква - прописна. Заголовки 

повинні мати порядкову нумерацію і позначення. Глави і параграфи позначаються 
арабськими цифрами. 
 

Нумерація сторінок 
 

Сторінки курсової роботи слід нумерувати арабськими цифрами. Всі сторінки 
курсової роботи, включаючи додатки, нумеруються по порядку від титульного аркуша до 
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останньої сторінки. При цьому першою сторінкою вважається титульний аркуш, на ньому 
номер сторінки не ставиться.   

Номер сторінки проставляється з правої сторони листа у верхньому полі.  
 

Посилання   
     

Посилання на джерела слід зазначати порядковим номером за списком джерел, 
виділеним двома квадратними дужками. Наприклад, [12, с. 433]. Перша цифра у квадратних 
дужках показує порядковий номером джерела у списку, а друга – сторінку, на якій 
знаходиться цитата у книзі чи журналі. 

 
 
 

6. Завдання для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Кримінальний 
процес» 
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№ 
теми 

Назва теми  Прізвище студента, курс, номер 
групи 

1.  Джерела кримінального процесуального права.   
2.  Кримінальна процесуальна форма: поняття, 

зміст та види. 
 

3.  Кримінальні процесуальні гарантії.  
4.  Кримінальні процесуальні функції.  
5.  Моральні засади кримінальної процесуальної 

діяльності.  
 

6.  Наука кримінального процесуального права, її 
предмет, система і методи. 

 

7.  Кримінальний процес як навчальна дисципліна, 
її зміст та завдання. 

 

8.  Кримінальне процесуальне право України: 
поняття, предмет, метод, система та джерела. 

 

9.  Кримінальний процесуальний закон та його 
співвідношення з кримінальним процесуальним 
правом.   

 

10.  Виникнення і основні етапи розвитку 
кримінального процесуального законодавства 
України. 

 

11.  Кримінальні процесуальні норми, їх види та 
структура.   

 

12.  Чинність кримінального процесуального закону 
в часі, просторі та за колом осіб. 

 

13.  Судовий контроль на стадії досудового 
розслідування.  

 

14.  Кримінальні процесуальні акти: поняття, види 
та зміст.   

 

15.  Верховенство права як засада кримінального 
провадження.  

 

16.  Законність як засада кримінального 
провадження. 

 

17.  Рівність перед законом і судом як засада 
кримінального провадження.  

 

18.  Повага до людської гідності як засада 
кримінального провадження.  

 

19.  Забезпечення права на свободу та особисту 
недоторканність як засада кримінального 
провадження. 

 

20.  Недоторканність житла чи іншого володіння 
особи як засада кримінального провадження.  

 

21.  Таємниця спілкування як засада кримінального 
провадження. 

 

22.  Невтручання у приватне життя як засада 
кримінального провадження. 

 

23.  Презумпція невинуватості та забезпечення 
доведеності вини як засада кримінального 
провадження.  

 

24.  Свобода від самовикриття та право не свідчити 
проти близьких родичів та членів сім’ї.  

 

25.  Заборона двічі притягувати до кримінальної 
відповідальності за одне і те саме 
правопорушення.  
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26.  Забезпечення права на захист як засада 
кримінального провадження.  

 

27.  Доступ до правосуддя та обов’язковість судових 
рішень.  

 

28.  Змагальність сторін та свобода в поданні ними 
суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх 
переконливості.  

 

29.  Забезпечення права на оскарження 
процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.  

 

30.  Публічність як засада кримінального 
провадження.  

 

31.  Диспозитивність як засада кримінального 
провадження. 

 

32.  Гласність і відкритість судового провадження та 
його повне фіксування технічними засобами.  

 

33.  Розумність строків як засада кримінального 
провадження.  

 

34.  Мова, якою здійснюється кримінальне 
провадження. 

 

35.  Процесуальний статут прокурора на досудовому 
розслідуванні.  

 

36.  Участь прокурора в судових інстанціях.    
37.  Орган досудового розслідування та 

повноваження слідчого.    
 

38.  Сторона захисту: поняття, права  та обв’язки.   
39.  Підозрюваний (обвинувачений, виправданий, 

засуджений) їх права та обов’язки.  
 

40.  Представник підозрюваного (обвинуваченого) 
його права та обв’язки.  

 

41.  Захисник, його права та обов’язки.    
42.  Потерпілий і його представник, їх права та 

обов’язки.   
 

43.  Цивільний позивач та цивільний відповідач їх 
права та обов’язки.  

 

44.  Свідок, його права та обов’язки.    
45.  Представник підозрюваного (обвинуваченого) 

його права та обв’язки. 
 

46.  Захисник, його права та обов’язки.    
47.  Потерпілий і його представник, їх права та 

обов’язки.   
 

48.  Цивільний позивач та цивільний відповідач їх 
права та обов’язки.  

 

49.  Свідок, його права та обов’язки.    
50.  Перекладач, його права та обов’язки.  
51.  Експерт, його права та обов’язки.  
52.  Спеціаліст, його права та обов’язки.    
53.  Відводи: поняття, значення і підстави.     
54.  Поняття докази та доказування у кримінальному 

процесі.    
 

55.  Поняття доказів, належність та допустимість 
при визнанні відомостей доказами.    

 

56.  Класифікація доказів.  
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57.  Предмет і межі доказування в кримінальній 
справі.   

 

58.  Поняття процесу доказування та його структура.    
59.  Особливості предмету доказування в окремих 

категоріях кримінальних справ. 
 

60.  Показання свідка як джерело доказів.    
61.  Показання потерпілого їх предмет, значення, 

перевірка та оцінка.  
 

62.  Показання підозрюваного, обвинуваченого їх 
предмет, значення, перевірка і оцінка.   

 

63.  Речові докази: поняття та види.  
64.  Документи як джерела доказів: поняття, види, 

відмінність від речових доказів.   
 

65.  Зберігання речових доказів і документів та 
вирішення питання про них.  

 

66.  Процесуальні форми використання спеціальних 
знань у кримінальному процесі.  

 

67.  Висновок експерта, його предмет, значення, 
форма та зміст.  

 

68.  Права, обов’язки та відповідальність експерта.    
69.  Форми фіксування кримінального провадження.    
70.  Поняття процесуальних рішень у 

кримінальному процесі і їх види.   
 

71.  Поняття та зміст повідомлення у кримінальному 
провадженні.  

 

72.  Поняття процесуальних строків та їх значення.    
73.  Поняття та види процесуальних витрат.    
74.  Цивільний позов у кримінальному провадженні: 

поняття та значення.   
 

75.  Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої 
незаконними рішеннями, діями чи 
бездіяльністю.  

 

76.  Види заходів забезпечення кримінального 
провадження. 

 

77.  Загальні правила застосування заходів 
забезпечення кримінального провадження. 

 

78.  Виклик слідчим, прокурором та судовий 
виклик.  

 

79.  Загальні положення накладення грошового 
стягнення.   

 

80.  Загальні положення тимчасового обмеження у 
користуванні спеціальним правом.     

 

81.  Загальні положення відсторонення від посади.    
82.  Загальні положення тимчасового доступу до 

речей і документів.   
 

83.  Тимчасове вилучення майна, підстави та 
процесуальний порядок.   

 

84.  Арешт майна та його підстави.    
85.  Особисте зобов’язання як запобіжний захід у 

кримінальному провадженні. 
 

86.  Особиста порука як запобіжний захід у 
кримінальному провадженні. 

 



23 
 

87.  Домашній арешт як запобіжний захід у 
кримінальному провадженні. 

 

88.  Застава як запобіжний захід у кримінальному 
провадженні.  

 

89.  Тримання під вартою як запобіжний захід у 
кримінальному провадженні. 

 

90.  Кримінальне процесуальне затримання: 
поняття, підстави та процесуальний порядок.  

 

91.  Поняття, завдання та значення стадії досудового 
розслідування.  

 

92.  Особливості досудового розслідування 
кримінальних проступків.    

 

93.  Повноваження слідчого. Взаємодія слідчого і 
оперативних підрозділів. 

 

94.  Підслідність: поняття та види.    
95.  Поняття та характеристика загальних положень 

досудового розслідування. 
 

96.  Поняття, ознаки та система слідчих 
(розшукових) дій.   

 

97.  Поняття, різновиди та порядок проведення 
допиту.   

 

98.  Пред’явлення для впізнання: поняття, різновиди  
та порядок проведення. 

 

99.  Обшук: поняття, різновиди  та порядок 
проведення.  

 

100.  Отримання дозволу  на обшук житла чи іншого 
володіння особи.   

 

101.  Огляд: поняття, різновиди  та порядок 
проведення.    

 

102.  Слідчий експеримент: поняття та порядок 
проведення. 

 

103.  Освідування особи: поняття, різновиди  та 
порядок проведення. 

 

104.  Підстави та порядок проведення експертизи.    
105.  Поняття, види та основні риси негласних 

слідчих (розшукових) дій. 
 

106.  Підстави та процесуальний порядок проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій.   

 

107.  Використання конфіденційного співробітника.  
108.  Використання результатів негласних слідчих 

(розшукових) дій у доказуванні або в інших 
цілях.  

 

109.  Аудіо-, відеоконтроль особи.  
110.  Зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж.  
 

111.  Зняття інформації з електронних інформаційних 
систем.  

 

112.  Накладення арешту на кореспонденцію. Огляд і 
виїмка кореспонденції.  

 

113.  Обстеження публічно недоступних місць, житла 
чи іншого володіння особи.  

 

114.  Установлення  
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місцезнаходженняадіоелектронного засобу.  
115.  Спостереження за особою, річчю або місцем.  
116.  Аудіо-, відеоконтроль місця.   
117.  Контроль за вчиненням злочину.  
118.  Виконання спеціального завдання з розкриття 

злочинної діяльності організованої групи чи 
злочинної організації. 

 

119.  Негласне отримання зразків, необхідних для 
порівняльного дослідження. 

 

120.  Зміст, форма та процесуальний порядок 
повідомлення особи про підозру.    

 

121.  Поняття, підстави та порядок зупинення 
досудового розслідування.   

 

122.  Форми закінчення досудового розслідування.    
123.  Оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

органів досудового розслідування чи прокурора 
під час досудового розслідування. 

 

124.  Поняття і значення стадії підготовчого 
провадження.   

 

125.  Підсудність: поняття, значення та види.  
126.  Автоматизована система документообігу суду.   
127.  Наслідки неприбуття сторін на судове засідання.       
128.  Загальні положення судового розгляду, їх 

поняття, види та значення.  
 

129.  Судовий розгляд та його структурні етапи 
(частини).   

 

130.  Застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження та проведення 
слідчих (розшукових) дій під час судового 
провадження. 

 

131.  Поняття, властивості та види судових рішень .  
132.  Спрощене судове провадження щодо 

кримінальних проступків.   
 

133.  Провадження в суді присяжних.    
134.  Сутність і завдання провадження в суді 

апеляційної інстанції.   
 

135.  Процесуальний порядок і строки апеляційного 
оскарження.  

 

136.  Судові рішення суду апеляційної інстанції.    
137.  Сутність і завдання провадження в суді 

касаційної інстанції.   
 

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

 

139.  Судові рішення суду касаційної інстанції.    
140.  Загальні положення перегляду судових рішень 

за нововиявленими або виключними 
обставинами.  

 

141.  Судове рішення за наслідками кримінального 
провадження за нововиявленими або 
виключними обставинами. 

 

142.  Поняття, значення та завдання стадії виконання 
судових рішень.   
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143.  Нагляд за дотриманням законів під час 
виконання судових рішень. 

 

144.  Кримінальне провадження на підставі угод.   
145.  Кримінальне провадження у формі приватного 

обвинувачення. 
 

146.  Відшкодування шкоди потерпілому у 
кримінальному провадженні у формі 
приватного обвинувачення. 

 

147.  Кримінальне провадження щодо окремої 
категорії осіб.   

 

148.  Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.    
149.  Застосування до неповнолітнього 

підозрюваного, обвинуваченого запобіжного 
заходу та проведення слідчих (розшукових) дій.   

 

150.  Досудове розслідування у кримінальному 
провадженні щодо застосування примусових 
заходів виховного характеру. 

 

151.  Кримінальне провадження щодо застосування 
примусових заходів медичного характеру. 

 

152.  Кримінальне провадження, яке містить 
відомості, що становлять державну таємницю.   

 

153.  Форми міжнародного співробітництва під час 
кримінального провадження.   

 

154.  Міжнародна правова допомога при проведенні 
процесуальних дій.  

 

155.  Поняття, зміст та форма запиту про міжнародну 
правову допомогу.   

 

156.  Видача осіб, які вчинили кримінальне 
правопорушення (екстрадиція).       

 

157.  Підстави, строки та процесуальний порядок 
застосування тимчасового та екстрадиційного 
арештів.   

 

158.  Кримінальне провадження у порядку 
перейняття.  

 

159.  Підстави і порядок виконання вироків судів 
іноземних держав та  міжнародних судових 
установ. 

 

160.  Загальна характеристика кримінального процесу 
європейських континентальних країн романо-
германської правової системи (Франція, 
Німеччина, Італія та ін.). 

 

161.  Загальна характеристика кримінального процесу 
країн загального права (англо-саксонської 
системи права) (Англія, США та ін.).  
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7. ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС» 

  
ЗРАЗОК ЗМІСТУ 

 
 
Зміст включає назви розділів курсової роботи і нумерацію сторінок. Текст розділів 

може включати підрозділи (параграфи). Розділи повинні бути пронумеровані арабськими 
цифрами в рамках усієї роботи. Наприклад: 

 
ЗМІСТ 

ВСТУП. 
 
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
УКРАЇНИ 

1.1 Поняття, підстави призначення і загальна характеристика судової 
експертизи……………………………………………………………….....................................стор. 

1.2 Спеціальні знання та проблеми їх застосування в процесі доказування. 
……………………………………………………………………………………………………стор.                                                 

 
РОЗДІЛ 2. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ЕКСПЕРТА ТА ЙОГО 
ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА 

2.1 ……………………………………….. 
2.2 …………………………………. 

 
РОЗДІЛ 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА, ЙОГО ОЦІНКА ТА ДОКАЗОВЕ ЗНАЧЕННЯ 

3.1. ……………………………. 
3.2 ………………………….. 

 
ВИСНОВКИ……………………………… 
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………… 
 
ДОДАТКИ…………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА 
КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА  
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РОЗСЛІДУВАННЯ» 

 
 
 
 

Студента (ки) 3 курсу 4 групи 
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти  

Спеціальність 081 Право 
____________________________ 

Керівник __________________(посада, вчене  
звання, науковий ступень, прізвище та ініціали) 

 
 
  

 
 
 

Національна шкала___________ 
Кількість балів:_______ Оцінка ECTS_______ 

 
 
 
 

Члени комісії  _______    _________________ 
 (підпис)  (прізвище та ініціали) 

Члени комісії  _______    _________________ 
 (підпис)  (прізвище та ініціали) 

Члени комісії  _______    _________________ 
 (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Одеса – 2019 
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ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

 В залежності від виду джерела, на який посилається студент, у списку використаних 
джерел слід правильно вказувати його бібліографічні дані.  

  
1) одноособові монографії оформлюються таким чином:   

Пращенко О.І. Теорія кримінального процесуального права: монографія. Харків: Бурун 
Книга, 2011. 336 с.  

 
2) колективні монографії оформлюються таким чином:  

Теорія цивільного права: монографія / В.А. Армаш, С.М. Бандура, О.М. Курандо, В.М. 
Стеценко і ін.; за заг. ред. С.М. Бандури. Київ: Наука, 2012. 458 с.  

 
3) науково-практичні коментарі оформлюються таким чином: 

 Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. У 2-х т. 
Т. 1 / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. 
Пшонки, А.В. Портнова. Харків: Право, 2012. 664 с.  
 

4) колективні підручники та навчальні посібники оформлюються таким чином: 
Зеленський С.М., Назаренко С.П., Письменний Д.П. Провадження у справах дітей, які 

не досягли віку кримінальної відповідальності: навчальний посібник. Київ: КНТ, 2012. 160 с. 
 Зразки основних кримінально-процесуальних документів досудового провадження: 
практ. посібник / В.В. Рожнова, Ю.І. Азаров, В.Г. Фатхутдінов; за заг. ред. В.Г. 
Фатхутдінова. 2-ге вид., допов. та перероб. Київ: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2009. 188 с. 

 
5) статті в наукових журналах оформлюються таким чином: 
Верхогляд О. Особливості регулювання порядку вирішення питання про речові докази 

у кримінальному судочинстві. Вісник Академії правових наук  України. 2009. Вип. 3 (58). С. 
258-267. 

 
6) нормативні акти оформлюються таким чином:  

Кримінальний процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 
2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88. 

Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12 листопада 2015 р. Відомості 
Верховної Ради. 2016. № 6. Ст. 55 
 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: Наказ 
Генеральної прокуратури України 06.04.2016  № 139. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16. (дата звернення: 12.02.2019).  
 
 7) тези конференції оформлюються таким чином:   

Миколенко О.М. Диференціація кримінальної процесуальної форми. Процесуальні 
аспекти досудового розслідування: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (7 квітня 2017 р., 
Одеса). Одеса: ОДУВС, 2017. С. 152-155. 

 
8) електронні джерела оформлюються таким чином:   

 Холостенко А.В. Шляхи оптимізації порядку розгляду клопотань про дозвіл на 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій у розслідуванні злочинів у сфері одержання 
неправомірної вигоди. Форум права. URL: 
file:///C:/Users/Serg/Downloads/FP_index.htm_2013_4_74.pdf. (дата звернення: 12.02.2019).   
 

9) дисертації та автореферати дисертацій оформлюються таким чином: 
 Волоско І.Р. Суд присяжних в Україні: особливості формування та діяльності: дис. 
…кaнд. юрид. нaук: 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16
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оперативно-розшукова діяльність; Львівський національний університет ім. Івана Франка. 
Львів, 2017. 223 с.  

Волоско І.Р. Суд присяжних в Україні: особливості формування та діяльності: автор. 
дис. …кaнд. юрид. нaук: 12.00.09. Львів, 2017. 23 с.  

 
 

 
8. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ДО НАПИСАННЯ  

КОНТРОЛЬНИХ ТА КУРСОВИХ РОБІТ З  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС» 

  
Нормативні акти 

 
1. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 р. 

та додатковий протокол 1978 р. до Конвенції. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 
23. Ст. 130. 

2. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 
4 листопада 1950 р. Офіційний вісник України. 1998. № 13. Ст. 270. 

3. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. Права людини. 
Міжнародні договори України, декларації, документи. Київ, 1992. С.18-24. 

4. Інструкція з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах 
досудового розслідування Національної поліції України: Наказ Міністерства внутрішніх 
справ України 14.04.2016 № 296. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0884-16. (дата 
звернення: 12.02.2019).   

5. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими 
органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним 
правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: Наказ Міністерства внутрішніх справ 
України 07.07.2017  № 575. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17. (дата 
звернення: 12.02.2019).   

6. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і 
кримінальних справах: Мінськ, 22 січня 1993 р. Офіційний вісник України. 2005. № 44. С. 
328. Ст. 2824. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_009. (дата звернення: 12.02.2019). 

7. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996р. № 254/96. Відомості 
Верховної Ради України. 1996. № 30.  Ст. 141. 

8. Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-
26. Ст. 131.  

9. Кримінальний процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради 
України. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88. 

10. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 грудня 
1966 р. Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. Київ, 1992. С. 
36-62. 

11. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи 
іноземних держав в Україні: Затв. Указом Президента України від 10 червня 1993 р. URL: 
http://portal.rada.gov.ua. (дата звернення: 12.02.2019). 

12. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: 
Наказ Генеральної прокуратури України 06.04.2016  № 139. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16. (дата звернення: 12.02.2019).  

13. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, 
технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і 
пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального 
провадження:  Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 
р. № 1104. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-%D0%BF. (дата звернення: 
13.02.2019). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0884-16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_009
http://portal.rada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-%D0%BF
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14. Порядок оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 
безоплатну вторинну правову допомогу: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів 
України  
від 17 вересня 2014 р. № 465. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/465-2014-%D0%BF. 
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