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ВСТУП 

 

Сучасне кримінальне судочинство зазнало суттєвих змін як у 

процесуальній формі, так і в структурних складових. Замість змішаної форми 

кримінального судочинства законодавець спробував ввести змагальну. Однак 

без належного теоретичного обґрунтування й сучасного розуміння найбільш 

важливих складових кримінального процесу марними є намагання побудувати 

системну, узгоджену кримінальну процесуальну діяльність. Саме тому під час 

реформування кримінального процесуального законодавства вкрай необхідне 

осмислення існуючої системи кримінального процесу та визначення напрямів її 

вдосконалення. Особливі порядки кримінального провадження є структурними 

елементами процесуальної діяльності. 

Курс «Особливі порядки кримінального провадження» спрямований на 

формування у студентів цілісного уявлення про основні положення здійснення 

кримінального провадження в особливих диференційованих формах, набуття 

навичок самостійного аналізу, тлумачення відповідних кримінальних 

процесуальних норм та їх правильного застосування у правозастосовній 

практиці. 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Особливі порядки 

кримінального провадження» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 

«Право». 

Курс «Особливі порядки кримінального провадження» сприяє  активізації 

аналітичної діяльності студентів, поглибленню навичок самостійного аналізу 

норм кримінального процесуального права, удосконалення методики 

застосування теоретичних знань і положень кримінального процесуального 

закону при вирішенні практичних ситуацій щодо здійснення кримінального 

провадження в особливих порядках. 

Мета  вивчення  дисципліни  —   підготувати  майбутніх  фахівців в 

галузі права до практичної роботи з людьми, конкурентоспроможних на 

європейському та внутрішньому ринках праці, здатних до компетентної, 

відповідальної й ефективної діяльності за своєю спеціальністю на рівні світових 

стандартів, що є неможливе без систематичної самостійної роботи. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні опанувати вміння:  

 самостійно аналізувати норми кримінального процесуального права 

щодо здійснення кримінального провадження в особливих порядках; 

 правильно тлумачити та застосовувати норми кримінального 

процесуального законодавства, що встановлюють порядок здійснення 

кримінального провадження в особливих формах; 

 аналізувати та надавати правильну правову оцінку встановленим 

фактичним обставинам; 

 формулювати, юридично обґрунтовувати, відстоювати свою 

позицію, оформлювати її у відповідному процесуальному документі; 
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 застосовувати сучасні методи дослідження й аналізу проблемних 

питань, які виникають під час здійснення кримінального провадження в 

особливих порядках; 

 поставити завдання та організувати наукові дослідження з 

визначення проблемних ситуацій, пов’язаних із здійсненням кримінального 

провадження в особливих порядках. 

Під час викладення матеріалу з навчальної дисципліни «Особливі 

порядки кримінального провадження» вивчається  діяльність компетентних 

органів щодо здійснення кримінального провадження в особливих порядках 

(розділ VI): кримінальне провадження на підставі угод (глава 35); кримінальне 

провадження у формі приватного обвинувачення (глава 36); кримінальне 

провадження щодо окремої категорії осіб (глава 37); кримінальне провадження 

щодо неповнолітніх (глава 38); кримінальне провадження щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру (глава 39); кримінальне провадження, 

яке містить відомості, що становлять державну таємницю (глава 40); 

кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, 

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

що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком 

України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні 

(глава 41). 

У процесі вивчення дисципліни студенти вирішують такі основні 

завдання: засвоюють теоретичні положення науки кримінально-процесуального 

права; виробляють навички практичного застосування знань і норм 

кримінального процесуального права. 

Основне завдання самостійної роботи студентів – сформувати вміння 

поглиблювати власні знання шляхом особистого пошуку і формування інтересу 

до творчого підходу при опрацюванні навчального матеріалу з дисципліни, а 

також вміння користуватися рекомендованою літературою, міжнародно-

правовими нормами, аналізувати прочитане у вигляді тез, конспекту, рефератів. 

Самостійна робота студентів містить у собі: 

- підготовку до аудиторних занять (лекційних та практичних); 

- виконання відповідних завдань з навчальної дисципліни протягом 

семестру; 

- самостійну роботу над окремими темами навчальної дисципліни 

відповідно до навчально-тематичного плану; 

- підготовку до практичних занять та виконання завдань, передбачених 

робочою програмою дисципліни; 

- виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ); 

- підготовку до усіх видів контрольних випробувань (залікових, 

підсумкових тощо); 

- участь у роботі факультативів, спецсемінарів тощо; 

- участь у студентських наукових і науково-практичних конференціях, 

семінарах тощо; 

- інші види діяльності, що ініціюються та здійснюються інститутом, 

факультетом, кафедрою й органами студентського самоврядування. 
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1 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Загальні положення про особливі порядки 

кримінального провадження 

Тема 1. Генезис особливих порядків кримінального провадження 

Сутність та значення особливих порядків кримінального провадження в 

Україні. Генезис інститут угод як прояв диференціації кримінальної 

процесуальної форми в Україні. Правова природа публічного та приватного 

обвинувачення у кримінальному провадженні. Розвиток законодавства про 

особливості провадження відносно окремих категорій осіб. Становлення та 

розвиток кримінального провадження щодо неповнолітніх в Україні. Поняття, 

види  та значення процесуальних гарантій виконання завдань кримінального 

судочинства у кримінальному провадженні. Особливості здійснення 

кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну 

таємницю. Генезис кримінального провадження на території дипломатичних 

представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи 

річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з 

розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, 

розташованого в Україні. 

 

Тема 2. Особливі порядки кримінального провадження: загальна 

характеристика 

Кримінальна процесуальна форма, уніфікація та диференціація 

кримінальна процесуальної форми. Поняття та види особливих порядків 

кримінального провадження. Кримінальне провадження на підставі угод. 

Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. Кримінальне 

провадження щодо окремої категорії осіб. Кримінальне провадження щодо 

неповнолітніх. Кримінальне провадження щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру. Кримінальне провадження, яке містить відомості, 

що становлять державну таємницю. Кримінальне провадження на території 

дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, 

морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором 

або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, 

розташованого в Україні. 

 

Тема 3. Відновне правосуддя: загальна характеристика та світовий 

досвід 

Історичний шлях становлення та розвитку відновного правосуддя. 

Поняття  та основні  засади відновного правосуддя. Форми відновного 

правосуддя. Моделі відновного правосуддя (альтернативна кримінальному 

судочинству, додаток до кримінального судочинства). Переваги відновного 

правосуддя для суспільства і держави. Впровадження програм відновного 

правосуддя до правової системи України. 
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Змістовий модуль 2. Процесуальна характеристика  кримінального 

провадження на підставі угод, у формі приватного обвинувачення 

 

Тема 4. Кримінальне провадження на підставі угод 

Поняття, суть і значення кримінального провадження на підставі угод. 

Види угод у кримінальному провадженні. Ініціювання та укладення угоди про 

примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим. Ініціювання 

та укладення угоди між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про 

визнання винуватості. Обставини, що враховуються прокурором при укладенні 

угоди про визнання винуватості. Зміст угоди про примирення. Зміст угоди про 

визнання винуватості. Наслідки укладення та затвердження угоди про 

примирення. Наслідки укладення та затвердження угоди про визнання 

винуватості. Порядок судового провадження на підставі угоди. Підстави для 

відмови у затвердженні угоди судом. Вирок на підставі угоди. Наслідки 

невиконання угоди. 

 

 

Тема 5. Кримінальне провадження у формі приватного 

обвинувачення 

Поняття, суть і значення кримінального провадження у формі приватного 

обвинувачення. Кримінальні правопорушення, щодо яких кримінальне 

провадження здійснюється у формі приватного обвинувачення. Початок 

кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. 

Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у формі 

приватного обвинувачення. 

 

Тема 6. Психологічні особливості діяльності сторін (їх 

представників), інших осіб (медіаторів) в рамках кримінального 

провадження 

Дослідження психологічних особливостей діяльності сторін (медіаторів) 

до укладення угоди про примирення чи про визнання винуватості. Дослідження 

психологічних особливостей діяльності сторін (медіаторів) під час укладення 

угоди про примирення чи про визнання винуватості. Психологічні особливості 

діяльності сторін після укладення угоди про примирення чи про визнання 

винуватості. Психологічні особливості поведінки підозрюваного 

(обвинуваченого) на досудовому розслідуванні. Психологічні особливості 

поведінки підозрюваного (обвинуваченого) під час розгляду кримінального 

провадження в суді, після укладення угоди про примирення чи про визнання 

винуватості. Психологічні особливості діяльності прокурора під час розгляду 

судом угоди про примирення чи про визнання винуватості. Психологічні 

особливості діяльності захисника в суді під час розгляду судом угоди про 

примирення чи про визнання винуватості. 
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Змістовий  модуль 3. Процесуальна характеристика  кримінального 

провадження щодо неповнолітніх, неосудних (обмежено осудних) осіб 

 

Тема 7. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх 

Поняття, суть і значення кримінального провадження щодо 

неповнолітніх. Загальні засади здійснення кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх. Предмет доказування у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх. Комплексна психолого-психіатрична і психологічна експертиза 

неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого. Участь законного 

представника неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого. Особливості 

виклику та допиту неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого. 

Особливості застосування до неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого 

заходів забезпечення кримінального провадження. Виділення в окреме 

провадження щодо кримінального правопорушення, вчиненого неповнолітнім. 

Особливості судового контролю слідчим суддею на стадії досудового 

розслідування та судового провадження щодо неповнолітніх в суді першої 

інстанції. 

Підстави та порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого 

примусових заходів виховного характеру. Проведення досудового 

розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових 

заходів виховного характеру. Порядок судового розгляду у кримінальному 

провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру. 

Ухвали суду у кримінальному провадженні щодо застосування примусових 

заходів виховного характеру. Дострокове звільнення від примусового заходу 

виховного характеру. 

 

Тема 8. Кримінальне провадження щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру 

 

Поняття, суть і значення кримінального провадження щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру. Підстави для здійснення 

кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру. Порядок здійснення досудового розслідування у кримінальному 

провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру та 

щодо обмежено осудних осіб. Предмет доказування у кримінальному 

провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру. 

Психіатрична експертиза у кримінальному провадженні щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру. Закінчення досудового 

розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру. Судовий розгляд і ухвали суду у кримінальному 

провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру. 

Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру. 
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Змістовий модуль 4. Процесуальна характеристика  кримінального 

провадження щодо окремої категорії осіб та проваджень, яке містить 

відомості, що становлять державну таємницю та на території 

дипломатичних представництв, консульських установ 

 

Тема 9. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб 

Поняття, суть і значення кримінального провадження щодо окремої 

категорії осіб. Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок 

кримінального провадження. Особливості повідомлення про підозру окремій 

категорії осіб. Особливості порядку притягнення до кримінальної 

відповідальності, затримання і обрання запобіжного заходу у кримінальному 

провадженні щодо окремої категорії осіб. Інформування державних та інших 

органів чи службових осіб про застосування запобіжних заходів, ухвалення 

вироку щодо окремої категорії осіб. 

 

Тема 10. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що 

становлять державну таємницю 

Поняття, суть і значення кримінального провадження, яке містить 

відомості, що становлять державну таємницю. Порядок доступу до матеріалів 

кримінального провадження, що становлять державну таємницю. Особливості 

проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке містить державну 

таємницю. 

 

Тема 11. Кримінальне провадження на території дипломатичних 

представництв, консульських установ України, на повітряному, 

морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під 

прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно 

приписано до порту, розташованого в Україні 

Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, 

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

що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком 

України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні. Місце 

проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених 

на території дипломатичних представництв, консульських установ, суден 

України. Службові особи, уповноважені на вчинення процесуальних дій. 

Проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні на території 

дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, 

морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором 

або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, 

розташованого в Україні. 

 

  



  10  

 

2 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин для денної/заочної 

форми навчання 

В
сь

о
го

 

У тому числі 

Л
ек

. 

П
р

. 

Л
а

б
. 

С
.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Загальні положення про особливі порядки 

кримінального провадження 

 

1 Генезис особливих порядків 

кримінального провадження 

 

 

10 

 

2 
 

-  

8 

2 Особливі порядки 

кримінального 

провадження: загальна 

характеристика 

 

10 2 

2 

- 6 

3 Відновне правосуддя: 

загальна характеристика та 

світовий досвід 

10    10 

Всього за модуль 1              30 4 2 24 

Змістовий модуль 2. Процесуальна характеристика  кримінального 

провадження на підставі угод, у формі приватного обвинувачення 

 

 

4 Кримінальне провадження 

на підставі угод 

10 2 224 0 4 

 

5 

Кримінальне провадження у 

формі приватного 

обвинувачення  

 

10 2 222 /0,- 

 

6 

6 

 

Психологічні особливості 

діяльності сторін (їх 

представників), інших осіб 

(медіаторів) в рамках 

кримінального провадження 

 

10  22  10 

Всього за модуль 2              30 4 6 20 

Змістовий  модуль 3. Процесуальна характеристика  кримінального 

провадження щодо неповнолітніх, неосудних (обмежено осудних) осіб 
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7 Особливості кримінального 

провадження щодо 

неповнолітніх 

16 2 4-  10 

 

8 

Кримінальне провадження 

щодо застосування 

примусових заходів 

медичного характеру 

14 2 4 - 8 

   Всього за модуль 3                              30 4 8 18 

 

Змістовий модуль 4. Процесуальна характеристика  кримінального 

провадження щодо окремої категорії осіб та проваджень, яке містить 

відомості, що становлять державну таємницю та на території 

дипломатичних представництв, консульських установ України 

9 Кримінальне провадження 

щодо окремої категорії осіб  

10 2 2  6 

1

0 

Кримінальне провадження, 

яке містить відомості, що 

становлять державну 

таємницю 

 

10 

 

2 

0 

222 

  

6 

1

1 

Кримінальне провадження 

на території дипломатичних 

представництв, 

консульських установ 

України, на повітряному, 

морському чи річковому 

судні, що перебуває за 

межами України під 

прапором або з 

розпізнавальним знаком 

України, якщо це судно 

приписано до порту, 

розташованого в Україні 

 

10 

 

2 

2222   

8 

 Всього за модуль 4 30 6 44  20 

Теми практичних занять 

  

 Усього годин за дисципліну 120 20 20 - 80 
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3 ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/

п 

Назва теми 
Кількіст

ь годин 

1 Особливі порядки кримінального провадження: загальна 

характеристика 

 

 

2 /

2 

2 Кримінальне провадження на підставі угод 

 

 

4  

3 Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення  2  

4 Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх 4  

5 Кримінальне провадження щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру 

4  

6 Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб 2  

7 Кримінальне провадження, яке містить відомості, що 

становлять державну таємницю 

2  

Разом  20  

 

 

4 ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Змістовий модуль 1. Загальні положення про особливі порядки 

кримінального провадження 

 

Семінарське заняття  1  

 Тема: Особливі порядки кримінального провадження: загальна 

характеристика 

План 

1. Поняття та загальні положення диференціації кримінальної 

процесуальної форми  

2. Особливі порядки кримінального провадження як прояв диференціації 

кримінальної процесуальної форми. 

 

Теми рефератів та доповідей 

1. Методологічні основи кримінальної процесуальної форми. 

2. Уніфікація та диференціація кримінальної процесуальної форми. 

3. Функції  та види диференціації кримінальної процесуальної форми. 

4. Актуальні аспекти співвідношення процесуальної форми і 

формалізму 

 

Питання для самостійного опрацювання 
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1. Поняття та значення процесуальної форми у  кримінальному процесі. 

2. Правове і соціальне значення критеріїв диференціації процесуальної 

форми. 

 

Питання та завдання для самоконтролю 

1. Розкрийте поняття та значення процесуальної форми в 

кримінальному процесуальному праві. 

2. Що гарантує процесуальна форма? 

3. Які ознаки притаманні процесуальній формі? 

4. Розкрийте поняття диференціації процесуальної форми. 

5. Охарактеризуйте загальні положення диференціації кримінальної 

процесуальної форми. 

6. Проаналізуйте функції та види диференціації кримінальної 

процесуальної форми. 

 

 

Література 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Науково-практичний 

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

Юстініан, 2012. – 1224 с. 

2. 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. – Х.: Право, 2012. – 

664 с. 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Науково-практичний 

коментар / Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. – Х.: 

Одіссей, 2013. – 1104 с. 

4. Кримінальний процес : підручник / За заг. ред. В. В. Коваленка, 

Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 

544 с. 

5. Кримінальний процес України в питаннях і відповідях : навчальний 

посібник / Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. О. Савицький, О. Ю. Хабло. – 3-тє 

вид., допов. – К.: «Скіф», 2013. – 256 с. 

6. Гимазетдинов Д. Р. Уголовно-процессуальная форма: монография. 

Москва : Юрлитинформ, 2014. 184 c.  

7. Мищенко Е. В.  Дифференциация  и  унификация  уголовно- 

процессуальньїх  форм  производств  по  отдельным  категориям  уголовных  

дел. Москва : Юрлитинформ, 2014. 256 с. 

8. Трофименко В. Диференціація процесуальної форми як пріоритетний 

напрямок реформування кримінального судочинства України. Вісник Академії 

правових наук України. 2012. №3 (70). С. 242–250. 

9. Трофименко В.М.  Щодо питань диференціації кримінальної 

процесуальної форми  URL:  

http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/7683/Trofimenko%. 

http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/7683/Trofimenko%25
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10. Трофименко В.М.  Поняття та ознаки диференціації кримінальної 

процесуальної форми  URL: http://vjhr.sk/archive/2016_4/part_2/32.pdf 

11. Шило О. Г. До питання щодо диференціації кримінально-

процесуальної форми URL: http://pravoznavec.com.ua/period/article/6295/%CE]. 

 

 

Змістовий модуль 2. Процесуальна характеристика  кримінального 

провадження на підставі угод, у формі приватного обвинувачення 

 

 

   Семінарське заняття  2  

Тема: Кримінальне провадження на підставі угод 

 

План 

1. Поняття, суть і значення кримінального провадження на підставі угод. 

2. Види угод у кримінальному провадженні. 

3.Ініціювання та укладення угоди про примирення між потерпілим та 

підозрюваним чи обвинуваченим. 

4.Зміст угоди про примирення. 

5.Ініціювання та укладення угоди між прокурором та підозрюваним чи 

обвинуваченим про визнання винуватості. 

6.Зміст угоди про визнання винуватості. 

7.Наслідки  укладення та затвердження угоди. 

8. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди. 

9.Вирок на підставі угоди. 

10.Наслідки невиконання угоди. 

 

Теми рефератів та доповідей 

1. Публічні та приватні інтереси в контексті угод у кримінальному 

провадженні. 

2. Медіація  як шлях вдосконалення інституту угод про примирення у 

кримінальному провадженні. 

3. Шляхи вдосконалення провадження на підставі угоди про визнання 

винуватості. 

4. Світовий досвід укладення угод в кримінальному провадженні. 

5. Формулювання підозри чи обвинувачення та його правова 

кваліфікація як обов’язкові складові угоди про визнання винуватості. 

6. Окремі обставини, що враховуються при укладенні угоди про 

визнання винуватості та примирення, їх зміст. 

7. Застосування заходів безпеки у кримінальних провадженнях на 

підставі угоди про визнання винуватості. 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Укладення угоди – прогресивний інститут чинного законодавства. 

http://vjhr.sk/archive/2016_4/part_2/32.pdf
http://pravoznavec.com.ua/period/article/6295/%CE
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2. Стан наукової розробки інститутів кримінального провадження на 

підставі угод. 

3. Процесуальний статус потерпілого при укладенні угод. 

4. Практичні проблеми укладення угод про примирення у 

кримінальному провадженні. 

5. Застосування угод щодо кількох  підозрюваних (обвинувачених). 

6. Засоби захисту прав та інтересів підозрюваного (обвинуваченого) 

при укладенні угоди. 

 

Питання та завдання для самоконтролю 

1. Сформулюйте поняття та визначте види угод в кримінальному 

провадженні. 

2. Розкрийте мету запровадження цих угод в кримінальне судочинство. 

3. Які є умови укладення угоди про примирення та угоди про визнання 

винуватості? 

4. Назвіть обставини, що враховуються прокурором при укладенні 

угоди про визнання винуватості. 

5. Які передбачені законом вимоги щодо змісту угод про примирення та 

визнання вини? 

6. Вкажіть наслідки укладення та затвердження угод про примирення та 

про визнання винуватості? 

7. Проаналізуйте порядок судового провадження на підставі угоди, 

якщо її досягнуто під час досудового розслідування. 

8. Які є підстави для відмови судом в затвердженні угод? 

9. Охарактеризуйте порядок судового провадження на підставі угоди, 

якщо її досягнуто під час судового провадження. 

10. Назвіть підстави за якими вирок суду першої інстанції на підставі 

угоди підлягає оскарженню в апеляційному порядку. 

11. Вкажіть наслідки невиконання угод. 

 

Практичні ситуації 

1. Громадянин Сакирин С.С. вчинив кримінальне правпорушення, 

передбачене ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України щодо свого сусіда 

громадянини Гайда Г.Г. Захисник Петренко П.П. подав до суду подання про 

укладення угоди про примирення між його підзахисним Сакириним С.С. та 

потерпілим Гайда Г.Г. Обвинуваечний Сакирин С.С. відповідно до угоди 

зобовзяався відшкодувати потерпілому матеріальну і моральну шкоду. Оцініть 

ситуацію. Яке рішення може бути прийняте судом? 

2. Сергієнко С.С. своїми протиправними діями вчинив кримінальне 

правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 185 КК (крадіжка, поєднана з 

проникненням у житло), незаконно заволодівши майном Трошина Т.Т., Баскова 

Б.Б. та Куриці К.К., завдавши кожному з них майнової шкоди. Під час 

досудового розслідування Сергієнко С.С. та Басков Б.Б. домовились про 

укладення угоди про примирення. Водночас Трошин Т.Т. та Куриця К.К. 

відмовили Сергієнку С.С. в укладанні угоди про примирення. Визначте 
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відповідність дій кримінальному процесуальному закону. Який порядок 

укладення угоди в даній ситуації?Складіть проект угоди. 

3. Водій автотранспортного засобу Петров П.П., порушивши правила 

дорожнього руху, зіштовхнувся із водієм мотоцикла,  внаслідок чого було 

заподіяно потерпілому легких тілесних ушкоджень та пошкодження  

транспортного засобу. Оцініть ситуацію. Чи може бути укладена угода за 

відповідних обставин? 

4. До дільничного інспектора звернулися із заявами мешканці с. Ріпки 

Чернігівського району Петров П.  та Сидоров С. Після тривалих скандалів та 

з’ясування відносин між ними, як сусідами, виникли стосунки, що призвели до 

бійки, внаслідок чого кожен отримав легкі тілесні ушкодження. Які дії слід 

вчинити дільничному інспектору? Хто вправі розпочати кримінальне 

провадження? В разі домовленостей про примирення, які наслідки? 
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20. Психологія судового розгляду кримінальних справ : Монографія / М. 

В. Костицький, В. Я. Марчак, О. К. Черновський, А. В. Федіна. – Чернівці : 

Чернівецький національний університет, 2010. – 400 с. 

 

Семінарське заняття  3 

 

Тема. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення 

План 

1. Поняття та підстави кримінального провадження у формі 

приватного обвинувачення 

2. Особливості кримінального провадження у формі приватного 

обвинувачення. 

3. Наслідки відмови потерпілого від обвинувачення. 

 



  18  

 

Теми рефератів та доповідей 

1. Відмова від обвинувачення як одна із альтернативних форм 

вирішення кримінально-правового конфлікту. 

2. Співвідношення понять «справи приватного характеру» і «справи 

публічного характеру». 

3. Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у 

формі приватного обвинувачення. 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Характеристика категорій кримінальних правопорушень, за якими 

відбувається провадження у формі приватного обвинувачення. 

2. Підходи вчених-процесуалістів щодо визначення категорії «приватне 

обвинувачення». 

3. Форма звернення потерпілого щодо відмови від обвинувачення. 

4. Особливості оскарження рішення розглянуте у формі приватного 

обвинувачення в апеляційному та касаційному порядку. 

 

 

Питання та завдання для самоконтролю 

1.  Дайте визначення кримінального провадження у формі приватного 

обвинувачення. 

2. Який процесуальний порядок здійснення кримінального 

провадження у формі приватного обвинувачення? 

3. Який перелік кримінальних правопорушень, що належать до 

кримінальних проваджень приватного обвинувачення? 

4. Які правові наслідки тягнуть за собою відмова потерпілого від 

підтримання обвинувачення?  

 

Практичні ситуації 

 

1. Слідчий СВ Голосіївського РУ ГУ МВС України в м. Києві прийняв 

рішення про початок кримінального провадження у формі приватного 

обвинувачення на підставі поданої заяви представника потерпілого Зубкова 

З.З., щодо якого було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч. 2 

ст. 126 КК (побої з обтяжуючими обставинами). Дайте юридичну оцінку діям 

слідчого. Яким чином здійснюється кримінальне провадження у формі 

приватного обвинувачення? 

 

2. В селі  Рудка Чернігівського району сусіди Яма Я. і Вода В. тривалий 

час не могли дійти згоди щодо поділу межі земельних ділянок. 13 квітня 2019 

року між ними сталася бійка, внаслідок якої Яма Я. звернувся до відділення 

Нацполіції із відповідною заявою, в якій виклав всі подробиці стосунків із 

сусідом. Слідчим було розпочате кримінальне провадження і внесено відомості 

до ЄРДР за ознаками ст. 129 Кримінального  кодексу України. Чи можливо 

віднести дане провадження до приватного? Оцініть ситуацію з точки зору 
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можливості примирення. Яка існує процедура  врегулювання даних 

правовідносин? 
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Змістовий  модуль 3. Процесуальна характеристика  кримінального 

провадження щодо неповнолітніх, неосудних (обмежено осудних) осіб 
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Семінарське заняття  3 

 

Тема. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх 

План 

1. Поняття, суть і значення кримінального провадження щодо 

неповнолітніх. 

2. Предмет доказування у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх. 

3. Комплексна психолого-психіатрична і психологічна експертиза 

неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого. 

4. Особливості виклику та допиту неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого. Участь законного представника неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого. 

5. Особливості застосування до неповнолітнього підозрюваного, 

обвинуваченого заходів забезпечення кримінального провадження. 

 

Теми рефератів та доповідей 

1. Огляд вітчизняного законодавства щодо неповнолітніх. 

2. Особливості призначення покарання неповнолітнім. 

3. Дострокове звільнення від примусового заходу виховного характеру. 

4. Звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо 

неповнолітніх. 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Міжнародні стандарти у кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх. 

2. Загальні засади здійснення кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх. 

3. Застосування примусових заходів  виховного характеру щодо 

неповнолітніх. 

4. Особливості проведення слідчих (розшукових ) дій з участю 

неповнолітніх у справах щодо застосування примусових заходів виховного 

характеру. 

 

 

Питання та завдання для самоконтролю 

1. Визначте сутність та значення кримінального провадження щодо 

неповнолітніх.  

2. Назвіть підстави, що зумовлюють специфіку кримінального 

провадження щодо неповнолітніх. 

3. Які види кримінального провадження щодо неповнолітніх залежно 

від їх віку передбачені КПК? 

4. Визначте обставини, що підлягають встановленню у кримінальному 

провадженні щодо неповнолітніх. 
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5. Визначте особливості досудового розслідування та судового 

розгляду щодо неповнолітніх, які вчинили кримінальне правопорушення. 

Розкрийте особливості застосовування до неповнолітніх запобіжних заходів. 

 

Практичні ситуації 

1. Громадянин  Лизко Л.Л. вчинив кримінальне правопорушення, коли 

йому ще не виповнилося 18 років. Коли розпочалось кримінальне провадження, 

він досяг повноліття. Чи поширюються на нього правила, які встановлюють 

особливості кримінальних проваджень щодо неповнолітніх? 

2. В ході кримінального провадження за ч. 1 ст. 186 КК (грабіж), у 

вчиненні якого підозрювався 17-річний Петриняк П.П., слідчий призначив 

психологічну експертизу. Перед експертом були поставлені такі запитання: 

який стан загального розвитку Петриняка П.П.; який розумовий рівень 

підозрюваного і його вплив на усвідомлення своїх дій при вчиненні 

кримінального правопорушення. Оцініть дії слідчого. 

3.Під час підготовчого судового засідання неповнолітній обвинувачений 

звернув увагу, що надана йому для ознайомлення пам’ятка про права та 

обов’язки обвинуваченого стосується  дорослого  обвинуваченого,  та  

звернувся  до  суду  щодо  надання йому  відповідної  пам’ятки  з  урахуванням  

його  віку –  з  правами  та  обов’язками,  що передбачені для нього як 

неповнолітнього. Щодо отримання пам’ятки про права та обов’язки законного 

представника звернувся і законний представник неповнолітнього 

обвинуваченого. Як має вчинити суд? Чи  вправі  суд  розробити  власну  

пам’ятку  про  права  та  обов’язки неповнолітнього  обвинуваченого  та  його  

законного  представника,  якщо інструкція з діловодства їх не передбачає? Чи  

може  розцінюватись  ненадання  в  письмовому  вигляді  відповідних пам’яток  

як  порушення  права  на  захист  (позбавлення  ефективної  участі  

неповнолітнього  в  суді,  ефективної  реалізації  ним  цього  права),  якщо 

неповнолітній обвинувачений та його законний представник наполягають на їх 

отриманні? 

4. Ви  розглядаєте  кримінальне  провадження  щодо  15-річного  М.,  

який  обвинувачується за ч. 1 ст. 186 КК у відкритому викраденні чужого 

майна. Під час  судового розгляду цього провадження перед судовими дебатами 

представник  служби у справах дітей заявив клопотання про свою участь у 

судових дебатах  з  метою  висловлення  ним  думки  з  приводу  найбільш  

доцільних  заходів  щодо  обвинуваченого з метою його перевиховання. Про 

бажання виступити у судових  дебатах заявив клопотання і педагог. Оцініть 

ситуацію з точки зору закону. 

5. Сімнадцятирічний Фесюк Ф. і двадцятирічний Раєвський Р. вчинили 

крадіжку продуктів зі складу Галицького гастрономторгу м. Львова на суму 2 

108 грн, і їм було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого 

ст. 185 КК України. Повідомлення про підозру Фесюкові Ф. слідчий провів у 

присутності захисника — адвоката Зайди З. Коли Раєвський Р. довідався про 

це, він порушив клопотання, щоб йому також негайно дозволили запросити 

адвоката як захисника. У клопотанні Раєвський Р. зазначив, що в нашій країні 
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всі громадяни рівні перед законом і судом. Слідчий поставив його в нерівне 

положення з Фесюком Ф., чим допустив порушення закону. Слідчий відмовив у 

задоволенні клопотання, мотивуючи це тим, що Раєвський Р. є повнолітнім, а в 

таких випадках участь захисника не є обов'язковою. 

Чи обґрунтовані вимоги обвинуваченого Раєвського Р.? 

У чому полягає принцип рівності громадян перед законом і органом, що 

веде процес? 

Чи порушив слідчий право на захист Раєвського Р.? 
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Семінарське заняття  5 

 

Тема. Особливості кримінального провадження в справах щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру 

План 

1. Поняття, суть і значення кримінального провадження щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру. 

2. Підстави для здійснення кримінального провадження щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру. 

3. Порядок здійснення досудового розслідування у кримінальному 

провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру та 

щодо обмежено осудних осіб.  

4. Предмет доказування у кримінальному провадженні щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру. 

5. Психіатрична експертиза у кримінальному провадженні щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру. 

6. Закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні 

щодо застосування примусових заходів медичного характеру.  

7. Судовий розгляд і ухвали суду у кримінальному провадженні щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру.  

8. Продовження, зміна або припинення застосування примусових 

заходів медичного характеру. 

 

Теми рефератів та доповідей 

1. Процесуальний статус особи щодо якої вирішується питання про 

застосування щодо неї примусових заходів медичного характеру. 

2. Розмежування понять «осудність», «неосудність», «обмежена 

осудність». 

3. Цивільний позов в кримінальному провадженні щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру. 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Поняття примусових заходів медичного характеру та їх види. 

2. Судово-психіатрична експертиза: поняття та підстави призначення. 

3. Комплексна психолого-психіатрична експертиза. 

 

Питання та завдання для самоконтролю 

1. Визначте коло осіб, до яких застосовуються примусові заходи 

медичного характеру. 
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2. Охарактеризуйте підстави та умови до здійснення кримінального 

провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. 

3. Визначте обставини, що підлягають встановленню під час 

досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру. 

4. Які запобіжні заходи можуть бути застосовані до особи щодо  якої 

вирішується питання про застосування примусових заходів медичного 

характеру? 

5. Назвіть форми закінчення досудового розслідування у 

кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру. 

6. Окресліть процесуальні рішення, які може ухвалити суд за 

результатами розгляду кримінального провадження щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру. 

7. Визначте порядок продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру. 

8. Сформулюйте поняття та визначте види примусових заходів 

медичного характеру. 

9. Назвіть форми закінчення кримінального провадження щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру. 

10. Охарактеризуйте особливості судового розгляду у кримінальному 

провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру. 

11. Укажіть підстави та порядок для продовження, зміни або припинення 

примусових заходів медичного характеру. 

 

Практичні ситуації 

1. Громадяним Масонов М. вчинив ряд крадіжок в магазині «Сільпо» 

внаслідок чого був затриманий. В ході розслідування відповідного 

кримінального правпорушення у слідчого виникли сумніви щодо психічної 

повноцінності Масонова М. Яку експертизу слід призначити слідчому? 

Складіть проект процесуального рішення. 

2.  Громадянина Соловейко С.С. було затримано за підозрою у 

вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 127 

Кримінального кодексу України (катування). В ході проведення  розслідування 

мати Соловейко С.С. принесла довідки про стан здоров’я сина, в яких 

зазначалось, що він в 2012 року перебуває на обліку в психоневрологічному 

диспансері. Які подальші дії має вчинити слідчий? 

3. Карасика К. було засуджено за хуліганство. Судова колегія у 

кримінальних справах апеляційного суду, переглянувши справу в апеляційному 

порядку, скасувала вирок і повернула справу на новий розгляд. Взято до уваги 

такі обставини: як видно з висновку судово-психіатричної експертизи, 

проведеної на досудовому розслідування, Карасик  К. виявляв ознаки розумової 

відсталості в ступені легкої дебільності. У школі він вчився слабо, у 5 і 6 класах 

залишався на другий рік і у зв’язку з психічними вадами був демобілізований з 

армії. Захисник брав участь у справі Карасика К. при ознайомленні з 
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матеріалами закінченого досудового розслідування. У суді першої інстанції 

його не було. Оцініть правильність рішення суду апеляційної інстанції. Коли 

участь захисника у кримінальній справі є обов’язковою? 
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Змістовий модуль 4. Процесуальна характеристика  кримінального 

провадження щодо окремої категорії осіб та проваджень, яке містить 

відомості, що становлять державну таємницю та на території 

дипломатичних представництв, консульських установ України 

 

Семінарське заняття  6 

Тема. Особливості кримінального провадження щодо окремої 

категорії осіб 

 

План 

1. Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального 

провадження. 

2. Особливості порядку притягнення до кримінальної 

відповідальності, затримання і обрання запобіжного заходу щодо особи до яких 

здійснюється особливий порядок кримінального провадження. 

3. Інформування державних та інших органів чи службових осіб про 

застосування запобіжних заходів, ухвалення вироку щодо окремої категорії 

осіб. 

 

Теми рефератів та доповідей 

1. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб. 

2. Особливості порядку притягнення до кримінальної 

відповідальності, затримання і обрання запобіжного заходу у кримінальному 

провадженні щодо окремої категорії осіб. 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Особливості кримінального провадження щодо народного депутата 

України. 

2. Характерні ознаки кримінального провадження щодо судді КСУ, 

професійного судді, присяжного та народного засідателя на час здійснення 

ними правосуддя. 

3. Особливості кримінального провадження щодо кандидата у 

Президенти України, Уповноваженого ВР України з прав людини. 

 

 

Питання та завдання для самоконтролю 
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1.Вкажіть  осіб,  відносно яких застосовується  особливий  порядок  

кримінального провадження, та визначте підстави, що зумовлюють відповідну 

специфіку кримінального процесу. 

2.  Назвіть особливості  кримінального  провадження  щодо  народного 

депутата України. 

3.  Розкрийте характерні  ознаки  кримінального  провадження  щ одо 

судді  КСУ, професійного судді,  присяжного т а народного засідателя на час 

здійснення ними правосуддя. 

4.  Проаналізуйте  особливості  кримінального  провадження  щодо  

кандидата у Президенти України, Уповноваженого ВР України з прав людини. 

 

 Практичні ситуації 

1. За згодою Генерального прокурора України затримано суддю 

Печерського суду м. Києва за вчинення кримінального правопорушення, 

передбаченого ст.374 Кримінального кодексу України ( порушення права на 

захист). Який порядок провадження щодо судді передбачений нормами КПК? 

Який запобіжний захід має бути обраний щодо судді?  

2. Народний депутат України був затриманий на місці вчинення 

кримінального правопорушення, передбачений ч.2 ст.286 Кримінального 

кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 

транспорту особами, які керують транспортними засобами). Які особливості 

кримінального провадження щодо народного депутат України? 

3. Адвокат Жабко О. був затриманий за підозрою у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбачений ст. 168 Кримінального кодексу 

України (розголошення таємниці усиновлення). Які особливості кримінального 

провадження  щодо адвокатів передбачені чинним КПК України? 

 

Література 
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3.  Про державну службу [: Закон України // Відом. Верхов. Ради 
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Ради України. - 1996. - № 49. - Ст. 272. 
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8.  Про регламент Верховної Ради України: Закон України // Відом. 
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Верхов. Ради України. - 2010. - № 14(14-15), 16-17.-Ст. 133. 
9.  Про статус депутатів місцевих рад: Закон України // Відом. 

Верхов. Ради України. - 2002. - № 40. - Ст. 290. 
10.  Про статус народного депутата України: Закон України // Відом. 

Верхов. Ради України - 1993. - № 3. - Ст. 17. 
11.  Про судоустрій та статус суддів: Закон України // Відом. Верхов. 

Ради України. - 2010. - № 41 (41-42), 43. - Ст. 529. 
12.  Про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: 

Закон України // Відом. Верхов. Ради України. - 1998. - № 20. - Ст. 99. 
13.  Рішення Конституційного Суду України у справі за 

конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо 

офіційного тлумачення положень ч. 3 ст. 80 Конституції (справа про 

депутатську недоторканність) № 1-15/99 від 27 жовтня 1999 року // Офіц. вісн. 

України. - 1999. - № 44. - Ст. 71. 
14.  Рішення Конституційного Суду України у справі за 

конституційним поданням 56 народних депутатів України про офіційне 

тлумачення положень ч. 1, 3 ст. 80 Конституції, ч. 1 ст. 26,ч. 1, 2, 3 ст. 27 ЗУ 

«Про статус народного депутата України» та за конституційним поданням 

Міністерства внутрішніх справ про офіційне тлумачення положення ч. З ст. 80 

Конституції стосовно затримання народного депутата України (справа про 

гарантії депутатської недоторканності) № 1-15/2003 від 26 червня 2003 року // 
Офіц. вісн. України. - 2003. - № 28. - Ст. 1381. 

15.  Рішення Конституційного Суду України у справі за 

конституційним поданням Президента України про офіційне тлумачення 

положень ч. 2, 3 ст. 17, ч. 2 ст. 27 ЗУ «Про статус народного депутата України» 

(справа про гарантії діяльності народного депутата України) № 1-14/2003 від 10 

квітня 2003 року // Офіц. вісн. України. - 2003. - № 17. - Ст. 789. 
16.  Задорожній, О. В. Депутатська недоторканність: (Сучасна 

парламентська та судова практика: правовий аналіз) / О. В. Задорожній, М. М. 

Добкін, А. О. Селиванов.; за заг. ред. О. В. Задорожнього. - К. : Логос, 2004. - 
288 с. 

17.  Удалова, Л. Д. Досудове провадження у кримінальних справах 

щодо окремих службових осіб, які обіймають особливе відповідальне 

становище : монографія / Л. Д. Удалова, І. В. Бабій. - К. : КНТ, 2010.-192 с. 

 

 

Семінарське заняття  7 

Тема. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що 

становлять державну таємницю 

План 

1. Поняття, суть і значення кримінального провадження, яке містить 

відомості, що становлять державну таємницю. 

2. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження. 
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3. Особливості проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке 

містить державну таємницю. 

4. Порядок організації та забезпечення режиму секретності в органах 

державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 

установах і організаціях. 

 

Теми рефератів та доповідей 

1.Порядок доступу до матеріалів кримінального провадження, що 

становлять державну таємницю.  

2.Поняття «режим секретності» . 

3.Поняття «державна таємниця» та її значення в кримінальному процесі. 

 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Правові основи в кримінальному провадженні щодо охорони 

державної таємниці. 

2. Допуск до секретної інформації. Порядок оформлення. 

 

Питання та завдання для самоконтролю 

1. Що слід розуміти під державною таємницею ? 

2.  Які нормативно-правові акти регламентують порядок здійснення 

кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну 

таємницю? 

3.  Дайте  визначення  «грифа  секретності».  Назвіть  особливості  

оформлення секретних документів. 

4.  Розкрийте сутність допуску і доступу до секретної інформації. 

5.  Який порядок і умови надання доступу до матеріалів  кримінального 

провадження,  яке  містить  відомості,  що  становлять державну таємницю?  

Обмеження щодо ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. 

6.  Назвіть особливості проведення експертиз у кримінальному 

провадженні, яке містить державну таємницю. 

 

Практичні ситуації 

1. Кримінальному провадженню за ст. 11 Кримінального кодексу 

України було присвоєно гриф секретності «Таємно». Хто є відповідальною 

особою за надання відповідного грифу? 

2. В кримінальне провадження за ст. 114 Кримінального кодексу 

України були залучені: захисник, законний представник обвинуваченого, 

потерпілий, перекладач, експерт. Хто із вище перелічених осіб може мати 

допуск до конкретної таємної інформації. В якій формі і ким має бути 

прийняте відповідне рішення? 

3. Захисник Шуби О.О. який  підозрювався у вчиненні кримінального 

правопорушення, передбаченого ст.328 Кримінального кодексу України 

(розголошення державної таємниці) громадянин  Песков П.П. ознайомлюючись 

із матеріалами справи звернувся до  слідчого з клопотанням сфотографувати 
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певні документи. Чи може бути задоволене відповідне клопотання? Як 

вирішити дане питання в межах норм КПК? 

4. В кримінальному провадженні ( ст. 329 ККУ – втрата документів, 

що становлять державну таємницю) захисник Перов П.П. заявив клопотання 

про проведення допиту його підзахисного Сидора С.С. в режимі 

відеоконференції відповідно до положень ст. 232 КПК України. Чи може бути 

задоволене відповідне клопотання. Якщо так, то який порядок? 
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підозрюваного, обвинуваченого, підсудного у кримінальних справах, матеріали 

яких містять матеріальні носії секретної інформації / О. А. Парфило, Д. В. 
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12. Погорецький М. А. Допуск адвоката як захисника до участі у 
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13. ПогорецькийМ. А. Кримінально-процесуальні гарантії державної 
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14. ПогорецькийМ. А. Функціональне призначення оперативно-

розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія / М. А. 

Погорецький. - X. : Арсіс ЛТД, 2007. - 576 с. 

15. Смолькова И. В. Гласность и тайна в уголовном процессе / И. В. 

Смодькова // Законность. - 1998. - № 7. - С. 39-42. 

16. ФедоровА. В. Государственная тайна в уголовном процессе / А. В. 

Федоров // Правоведение. - 2000. - № 4. - С. 100-108. 

 

 

5 САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Самостійна робота студенів з дисципліни «Особливі порядки 

кримінального провадження» має важливе значення при підготовці фахівців в 

юриспруденції, сприяє оволодінню майбутніми фахівцями в галузі права 

знаннями, уміннями та навичками, що можуть бути застосовані в різних 

контекстах роботи.  

Самостійна робота має характер пошуково-аналітичної і наукової роботи. 

Завдання, які виникають у студентів у процесі самостійної роботи, сприяють 

мисленню, формуванню умінь та навичок. Завдання для самостійної роботи 

поглиблюють та закріплюють знання та уміння, які студенти отримують на 

лекціях та семінарських заняттях. 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин  

1 Генезис особливих порядків кримінального провадження 

 

8 

2 Особливі порядки кримінального провадження: загальна 

характеристика 

 

6 

3 Відновне правосуддя: загальна характеристика та світовий 

досвід 

 

10 

4 Кримінальне провадження на підставі угод 4 

5 Кримінальне провадження у формі приватного 

обвинувачення  

 

6 

6 Психологічні особливості діяльності сторін (їх 

представників), інших осіб (медіаторів) в рамках 

кримінального провадження 

 

10 

7 Особливості кримінального провадження щодо 10 
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неповнолітніх 

8 Кримінальне провадження щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру 

8 

9 Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб 6 

10 Кримінальне провадження, яке містить відомості, що 

становлять державну таємницю 

6 

11 Кримінальне провадження на території дипломатичних 

представництв, консульських установ України, на 

повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за 

межами України під прапором або з розпізнавальним знаком 

України, якщо це судно приписано до порту, розташованого 

в Україні 

8 

Разом  80 

 

 

 

Тема 1. Генезис особливих порядків кримінального провадження 

Теми рефератів 

 1. Сучасна типологічна модель кримінального процесу України. 

 2. Інститут угод як прояв диференціації кримінальної процесуальної 

форми в Україні.  
 3. Правова природа публічного та приватного обвинувачення у 

кримінальному провадженні. 

.  

Питання для самостійного опрацювання 

1. Сутність та значення особливих порядків кримінального провадження 

в Україні. 

2. Розвиток законодавства про особливості провадження відносно 

окремих категорій осіб. 

3.  Становлення та розвиток кримінального провадження щодо 

неповнолітніх в Україні.  

4. Поняття та види процесуальних гарантій у провадженні по 

застосуванню примусових заходів медичного характеру. 

5.  Особливості здійснення кримінального провадження, яке містить 

відомості, що становлять державну таємницю. 

6.  Генезис кримінального провадження на території дипломатичних 

представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи 

річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з 

розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, 

розташованого в Україні. 

 

Питання та завдання для самоконтролю 

1. Які основні ознаки притаманні типологічній моделі кримінального 

процесу України?  
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2. Розмежуйте поняття «уніфікація» і «диференціація» в кримінальному 

процесі України.  

3. Розкрийте суть публічного і правного обвинувачення.  

4. Які основні етапи  становлення та розвитку провадження в справах про 

злочин неповнолітніх?  

5. Що було передумовою запровадження інституту кримінального 

провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю? 

6.Що було передумовою запровадження інституту провадження на 

території дипломатичних представництв, консульських установ України, на 

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

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

до порту, розташованого в Україні?  

 

Тема 2. Особливі порядки кримінального провадження: загальна 

характеристика 

Теми рефератів 

1. Передумови для реформування системи кримінальної юстиції у 

напрямі захисту прав і свобод людини.  

2. Види особливих порядків кримінального провадження. 

2. Розширення диспозитивності кримінального провадження, як 

передумова виникнення інституту – провадження на підставі угод.  

3. Загальна характеристика угод  в кримінальному провадженні.  

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Медіація, як альтернативний спосіб розгляду спорів в суспільному 

житті.  

2. Медіація в країнах Європейського Союзу, Австралії, США.  

 

Питання та завдання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте основні засади судочинства, на яких базується 

інститут особливих порядків кримінального провадження?  

2. Які основні положення розкривають зміст принципу диспозитивності і 

їх співвідношення з кримінальним провадженням у формі приватного 

обвинувачення?  

3. Проведіть аналіз судової практики стосовно справ приватного 

характеру за останні роки. 

4. Проведіть аналіз судової практики стосовно справ щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру за останні роки. 

5. Проведіть аналіз судової практики стосовно справ про злочин 

неповнолітніх за останні роки. 

6. Проведіть аналіз судової практики стосовно справ щодо укладення 

угод про примирення та визнання вини за останні роки. 
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Тема 3. Відновне правосуддя: загальна характеристика та світовий 

досвід 

Теми рефератів 

1. Відновне правосуддя в США, Австрії, Новій Зеландії. 

2. Відновне правосуддя в Бельгії, Великій Британії, Норвегії, 

Фінляндії.  

3. Моделі (форми)  відновного правосуддя. 

 

Питання для самостійного опрацювання 

3. Принципи відновного правосуддя. 

4. Переваги відновного правосуддя для суспільства і держави. 

5. Шляхи впровадження програм відновного правосуддя до правової 

системи України. 

Питання та завдання для самоконтролю 

1.Охаратеризуйте моделі (форми) відновного правосуддя. 

2. Дайте характеристику основним положенням відновного правосуддя в 

Бельгії, Великій Британії, Норвегії, Фінляндії. 

3. Які основні переваги відновного правосуддя для суспільства і держави? 

 

 

Тема 4. Кримінальне провадження на підставі угод 

Теми рефератів 

1. Види особливих порядків кримінального провадження.. 

2. Кримінальне провадження на підставі угод як вид диференціації 

кримінально-процесуальної форми  

3. Види угод, їх ініціювання та умови укладання.  

4. Ступінь та характер сприяння підозрюваного у проведенні 

кримінального провадження щодо інших осіб. 

5. Ступінь та характер сприяння обвинуваченого у проведенні 

кримінального провадження щодо нього. 

6. Наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чи 

припиненні більшої кількості кримінальних правопорушень або інших більш 

тяжких кримінальних правопорушень. 

7.  

Питання для самостійного опрацювання 

1. Особливі форми кримінально провадження в кримінальному 

процесуальному законодавстві зарубіжних країн.  

2. Особливості збирання та дослідження доказів, якщо в кримінальному 

провадженні укладено угоду про примирення. 

 3. Правова позиція слідчого, прокурора або судді до та під час укладення 

угоди про примирення. 

4. Роль потерпілого, підозрюваного та обвинуваченого під час укладення 

угоди про примирення. 

 5. Юридичне значення факту визнання вини, як передумова укладення  

годи про визнання винуватості. 
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Питання та завдання для самоконтролю 

1. Що розуміють під особливими порядками кримінальних проваджень? 

2. Який зміст угоди про примирення? 

3. Який зміст угоди про визнання винуватості? 

4. Які мають місце домовленості стосовно угоди про примирення? 

5. В яких видах кримінальних проваджень, може бути укладена угода про 

визнання винуватості?  

6. Які Ви можете назвати наслідки укладення та затвердження угоди? 

7. Які Ви знаєте підстави для відмови суду в затвердженні угоди? 

8. В чому полягають наслідки невиконання угоди? 

 

Тема 5. Кримінальне провадження у формі приватного 

обвинувачення  

Теми рефератів 

1. Підстави, привід та умови для початку кримінального провадження 

у формі приватного характеру. 

2. Предмет доказування та особливості доказування під час приватного 

обвинувачення.  

3.Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у 

формі приватного обвинувачення. 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Процесуальні документи, які складаються під час провадження в 

справах приватного обвинувачення: характеристика та зміст. 

2. Особливості процесуального статусу суб’єктів щодо справ приватного 

характеру. 

Питання та завдання для самоконтролю 

1. Чим відрізняються публічне обвинувачення від приватного? 

2. В чому полягає мета кримінального провадження у формі 

приватного обвинувачення?  

 

Тема 6. Психологічні особливості діяльності сторін (їх 

представників), інших осіб (медіаторів) в рамках кримінального 

провадження 

Теми рефератів 

1. Дослідження психологічних особливостей діяльності сторін 

(медіаторів) до укладення угоди про примирення чи про визнання винуватості.   

2. Дослідження психологічних особливостей діяльності сторін 

(медіаторів) під час укладення угоди про примирення чи про визнання 

винуватості.   

3. Психологічні особливості діяльності сторін після укладення угоди 

про примирення чи про визнання винуватості. 
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Питання для самостійного опрацювання 

1. Психологічні особливості поведінки підозрюваного (обвинуваченого) 

на досудовому розслідуванні. 

2. Психологічні особливості поведінки підозрюваного (обвинуваченого) 

під час розгляду кримінального провадження в суді, після укладення угоди про 

примирення чи про визнання винуватості  

3. Психологічні особливості діяльності прокурора під час розгляду судом 

угоди про примирення чи про визнання винуватості. 

4. Психологічні особливості діяльності захисника в суді під час розгляду 

судом угоди про примирення чи про визнання винуватості. 

 

Питання та завдання для самоконтролю 

1. Які етапи включає підготовка медіаторів до проведення відповідної 

сесії?  

2. Який статус має медіатор при укладенні угоди?  

3. Охарактеризуйте психологічні особливості діяльності сторін після 

укладення угоди про примирення чи про визнання винуватості.  

4. Охарактеризуйте психологічні особливості поведінки підозрюваного 

(обвинуваченого) на досудовому розслідуванні  

5. Охарактеризуйте психологічні особливості діяльності прокурора під 

час розгляду судом угоди про примирення чи про визнання винуватості. 

 6. Охарактеризуйте психологічні особливості діяльності захисника в суді 

під час розгляду судом угоди про примирення чи про визнання винуватості. 

7. Охарактеризуйте рішення, що приймаються при затвердженні угоди  

 

Тема 7. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх 

Теми рефератів 

1. Міжнародні стандарти в сфері захисту прав дитини. 

2. Шляхи адаптації судового провадження щодо потреб 

неповнолітнього.  

3. Види примусових заходів виховного характеру за чинним законом 

про кримінальну відповідальність. 

4. Застосування  примусових заходів виховного характеру: цілі, 

процедура проведення. 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Застосування здійснення принципів кримінального провадження 

стосовно неповнолітніх під час досудового розслідування та судового розгляду.  

2. Предмет доказування в кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх. 

3. Вплив міжнародних принципів та стандартів на вітчизняне 

законодавство щодо неповнолітніх. 

4. Роль служби в справах дітей та органів пробації в кримінальному 

провадженні щодо неповнолітніх.  

5. Проаналізуйте судову практику  кримінальних проваджень щодо 
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неповнолітніх за останні роки.  

 

Питання та завдання для самоконтролю 

1. Назвіть підстави, що зумовлюють специфіку кримінального 

провадження щодо неповнолітніх.  

2. Які види кримінального провадження щодо неповнолітніх залежно від 

їх віку передбачені КПК України?  

3. Визначте обставини, що підлягають встановленню у кримінальному 

провадженні щодо неповнолітніх.  

4. Охарактеризуйте особливості слідчих (розшукових) дій, що 

проводяться в справах щодо неповнолітніх.  

 

Тема 8. Кримінальне провадження щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру  

Теми рефератів 

1. Примусові заходи медичного характеру, що застосовуються до осіб 

з психічними розладами, які скоїли суспільно небезпечні діяння. 

2. Судово-психіатрична експертиза підозрюваних, обвинувачених, 

свідків, потерпілих. 

3. Загальні поняття про психічні захворювання.   

4. Неправильна поведінка психічно хворих і підхід до них.   

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Правові, процесуальні та організаційні основи судово-психіатричної 

експертизи.  

2. Судово-психіатрична експертиза підозрюваного, обвинуваченого. 

Питання осудності-неосудності.  

3. Процесуальний статус особи щодо якої передбачається застосування 

примусових заходів медичного характеру.  

4. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру.  

5. Ухвала суду щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру: зміст та форма.  

 

Питання та завдання для самоконтролю 

1. Назвіть найбільш поширені психічні захворювання. 

2. Яким Законом України регулюється питання психіатричної допомоги? 

3. Які види психіатричної експертизи Вам відомі?  

4. Визначте коло осіб, до яких застосовуються примусові заходи 

медичного характеру.  

5. Назвіть права особи щодо якої застосовуються примусові заходи 

медичного характеру.  

6. Окресліть процесуальні рішення, які може ухвалити суд за 

результатами розгляду кримінального провадження щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру.  
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7. Визначте порядок відновлення кримінального провадження після 

припинення застосовування примусових заходів медичного характеру.  

 

Тема 9. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб 

Теми рефератів 

1. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб за 

законодавством зарубіжних країн. 

2. Особливий порядок кримінального провадження щодо депутатів 

місцевих рад. 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб: загальна 

характеристика. 

2. Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального 

провадження. 

3.Особливості притягнення до кримінальної відповідальності окремої 

категорії осіб, їх затримання і обрання запобіжного заходу. 

 

Питання та завдання для самоконтролю 

1.Вкажіть осіб, відносно яких застосовується особливий прядок 

кримінального провадження, та визначте підстави, що зумовлюють відповідну 

специфіку кримінального процесу. 

2.Розкрийте характерні ознаки кримінального провадження щодо судді 

КСУ, професійного судді, присяжного та народного засідателя на час 

здійснення ними правосуддя. 

3. Проаналізуйте особливості кримінального провадження щодо 

кандидата у Президенти України, Уповноваженого ВР України з прав людини. 

 

 

Тема 10. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що 

становлять державну таємницю 

Теми рефератів 

1. Класифікація матеріальних носіїв секретної інформації за формою 

відображення. 

2. Особливості проведення експертиз у кримінальному провадженні, 

яке містить державну таємницю. 

3. Правові основи регламентації порядку здійснення кримінального 

провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю. 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Обов’язки  підозрюваного, обвинуваченого відповідно до Закону 

України «Про держану таємницю». 

2.Сутність допуску і допуску до секретної інформації. 

3. Порядок та умови надання допуску до матеріалів кримінального 

провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю. 
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Питання та завдання для самоконтролю 

1.Яким процесуальним рішенням оформляється надання доступу до 

конкретної таємної інформації та її матеріальних носіїв? 

2. До якого виду відповідальності можуть бути притягнуті посадові особи 

та громадяни за порушення законодавства про державну таємницю? 

3. Дайте визначення «грифа секретності». 

4. Назвіть особливості оформлення секретних документів. 

 

Тема 11. Кримінальне провадження на території дипломатичних 

представництв, консульських установ України, на повітряному, 

морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під 

прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно 

приписано до порту, розташованого в Україні 

Теми рефератів 

1. Перспективи правового регулювання кримінального провадження 

на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на 

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

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

до порту, розташованого в Україні. 

2. Правила підслідності встановлені щодо кримінальних проваджень 

на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на 

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

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

до порту, розташованого в Україні. 

3. Особливості затримання особи, підозрюваної у вчиненні 

кримінального правопорушення, у порядку, передбаченому Гл.41 КПК. 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Особливості внесення відомостей  до ЄРДР щодо кримінальних 

проваджень на території дипломатичних представництв, консульських установ 

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

межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це 

судно приписано до порту, розташованого в Україні. 

2.Особливості проведення процесуальний дій щодо кримінальних 

проваджень на території дипломатичних представництв, консульських установ 

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

межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це 

судно приписано до порту, розташованого в Україні. 

 

 

Питання та завдання для самоконтролю 

1.Чим зумовлені особливості нормативної регламентації кримінального 

провадження на території дипломатичних представництв, консульських 

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

це судно приписано до порту, розташованого в Україні. 

2. В яких елементах процесуальної форми знаходять прояв ці 

особливості? 

3. На які кримінальні правопорушення поширюється порядок 

кримінального провадження, передбачений гл.41 КПК? 

4. Які особи уповноважені здійснювати кримінальне провадження у 

порядку, встановленому гл. 41 КПК? 

5. Що є підставою для здійснення кримінальних процесуальних дій в 

порядку, передбаченому гл.41 КПК? Який порядок дій уповноважених осіб пр. 

виявлення цих підстав випливає з норм КПК? 

6. Які особливості щодо внесення відомостей до ЄРДР передбачені гл.41 

КПК? 

 

 

 

6 МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

При вивченні дисципліни використовуються такі методи навчання: 

інтерактивні лекції, анотування юридичної літератури, проведення круглих 

столів, дебатів, підготовка реферативних завдань та доповідей, виконання 

завдань для самостійної роботи, тестові завдання для самоконтролю до 

змістових модулів I-IV (відповідно до методичного забезпечення дисципліни). 

Складання юридичних словників з окремих тем за ключовими словами. 

Під час лекцій аналізуються проблемні ситуації, організовується 

зворотний зв’язок з аудиторією шляхом формулювання запитань і стислих 

відповідей з обох сторін. На семінарських заняттях розглядаються теоретичні 

положення відповідно до тематичного плану занять, докладно розбираються 

приклади. 

 

7 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль здійснюється у формі опитування, проведення 

контрольних робіт за темами, дискусій, виконання індивідуальних робіт.  

Підсумковий контроль включає модульний та семестровий контроль. 

Модульний контроль проводиться у вигляді тестових завдань. Систематичний 

поточний контроль знань під час семінарських занять проводиться у формі 

вибіркового усного опитування, підготовки доповідей, доповнень до доповідей, 

участі в обговоренні, презентації самостійних завдань, рішення ситуаційних 

задач. 

Семестровий контроль за результатами вивчення дисципліни проводиться 

в останній атестаційний тиждень семестру (сесію) шляхом зваженого додавання 

результатів модульного контролю та постановки підсумкової оцінки до 

екзаменаційної відомості. 

Оцінювання рівня виконання самостійної роботи на основі перевірки 
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роботи (змістовність і конкретність, достатня повнота викладення питання; 

завершеність викладення думок, відсутність повторів; професійна грамотність; 

правильність в оформлені роботи), впевненість та аргументованості на захисту. 

 

8 ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Сутність та значення особливих порядків кримінального 

провадження в Україні.  

2. Правова природа публічного та приватного обвинувачення у 

кримінальному провадженні. 

3. Кримінальна процесуальна форма, уніфікація та диференціація 

кримінальна процесуальної форми. 

4. Поняття, види  та значення процесуальних гарантій виконання 

завдань кримінального судочинства у кримінальному провадженні. 

5. Основні засади судочинства та їх дія в особливих порядках 

кримінального провадження. 

6. Поняття та види особливих порядків кримінального провадження. 

7. Поняття  та основні  засади відновного правосуддя. 

8. Форми відновного правосуддя.  

9. Моделі відновного правосуддя (альтернативна кримінальному 

судочинству, додаток до кримінального судочинства). 

10. Поняття, суть і значення кримінального провадження на підставі 

угод. 

11. Види угод у кримінальному провадженні. 

12.  Ініціювання та укладення угоди про примирення між потерпілим та 

підозрюваним чи обвинуваченим 

13. Ініціювання та укладення угоди між прокурором та підозрюваним 

чи обвинуваченим про визнання винуватості. 

14. Обставини, що враховуються прокурором при укладенні угоди про 

визнання винуватості.  

15. Зміст угоди про примирення. 

16. Зміст угоди про визнання винуватості.  

17. Наслідки укладення та затвердження угоди про примирення. 

18. Наслідки укладення та затвердження угоди про визнання 

винуватості.  

19. Порядок судового провадження на підставі угоди.  

20. Підстави для відмови у затвердженні угоди судом. 

21. Вирок на підставі угоди. 

22. Наслідки невиконання угоди. 

23. Поняття, суть і значення кримінального провадження у формі 

приватного обвинувачення. 

24. Кримінальні правопорушення, щодо яких кримінальне провадження 

здійснюється у формі приватного обвинувачення. 
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25. Дослідження психологічних особливостей діяльності сторін 

(медіаторів) під час укладення угоди про примирення чи про визнання 

винуватості.  

26. Психологічні особливості діяльності сторін після укладення угоди 

про примирення чи про визнання винуватості.  

27. Психологічні особливості поведінки підозрюваного 

(обвинуваченого) на досудовому розслідуванні. 

28. Поняття, суть і значення кримінального провадження щодо 

неповнолітніх. 

29. Предмет доказування у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх. 

30. Комплексна психолого-психіатрична і психологічна експертиза 

неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого. 

31. Участь законного представника неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого.  

32. Особливості виклику та допиту неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого. 

33. Особливості застосування до неповнолітнього підозрюваного, 

обвинуваченого заходів забезпечення кримінального провадження  

34. Підстави та порядок застосування до неповнолітнього 

обвинуваченого примусових заходів виховного характеру.  

35. Особливості судового контролю слідчим суддею на стадії 

досудового розслідування та судового провадження щодо неповнолітніх в суді 

першої інстанції. 

36. Підстави та порядок застосування до неповнолітнього 

обвинуваченого примусових заходів виховного характеру. 

37. Проведення досудового розслідування у кримінальному 

провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру.  

38. Порядок судового розгляду у кримінальному провадженні щодо 

застосування примусових заходів виховного характеру.  

39. Ухвали суду у кримінальному провадженні щодо застосування 

примусових заходів виховного характеру. 

40. Поняття, суть і значення кримінального провадження щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру. 

41. Підстави для здійснення кримінального провадження щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру. 

42. Порядок здійснення досудового розслідування у кримінальному 

провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру та 

щодо обмежено осудних осіб. 

43. Предмет доказування у кримінальному провадженні щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру. 

44. Психіатрична експертиза у кримінальному провадженні щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру. 

45. Закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні 

щодо застосування примусових заходів медичного характеру. 
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46. Судовий розгляд і ухвали суду у кримінальному провадженні щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру.  

47. Продовження, зміна або припинення застосування примусових 

заходів медичного характеру. 

48. Поняття, суть і значення кримінального провадження щодо окремої 

категорії осіб. 

49. Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального 

провадження.  

50. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб. 

Особливості порядку притягнення до кримінальної відповідальності, 

затримання і обрання запобіжного заходу у кримінальному провадженні щодо 

окремої категорії осіб. 

51. Поняття, суть і значення кримінального провадження, яке містить 

відомості, що становлять державну таємницю. 

52. Порядок доступу до матеріалів кримінального провадження, що 

становлять державну таємницю. 

53. Особливості проведення експертизи у кримінальному провадженні, 

яке містить державну таємницю. 

54. Кримінальне провадження на території дипломатичних 

представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи 

річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з 

розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, 

розташованого в Україні. 

55. Місце проведення досудового розслідування кримінальних 

правопорушень, вчинених на території дипломатичних представництв, 

консульських установ, суден України.  

56. Службові особи, уповноважені на вчинення процесуальних дій.  

57. Проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні на 

території дипломатичних представництв, консульських установ України, на 

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

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

до порту, розташованого в Україні. 
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9 РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Поточний контроль 

№ Модуль за тематичним планом дисципліни та форма 

контролю 

К-сть балів 

 Змістовий модуль 1. Загальні положення про особливі 

порядки кримінального провадження 

 

0 - 15 

1 Підготовленість до семінарського заняття 0 - 8 

2 Виконання  індивідуальних завдань (сам. роб) 0 -7 

 Змістовий модуль 2. Процесуальна характеристика  

кримінального провадження на підставі угод, у формі 

приватного обвинувачення 

 

0 - 15 

1 Підготовленість до семінарського заняття 0 - 4 

2 Виконання  індивідуальних завдань (сам. роб) 0 - 4 

3 Виконання  контрольної роботи 0 - 7 

 Змістовий  модуль 3. Процесуальна характеристика  

кримінального провадження щодо неповнолітніх, 

неосудних (обмежено осудних) осіб 

0-15 

 Підготовленість до семінарського заняття 8 

 Виконання  індивідуальних завдань (сам. роб) 7 

 Змістовий модуль 4. Процесуальна характеристика  

кримінального провадження щодо окремої категорії осіб 

та проваджень, яке містить відомості, що становлять 

державну таємницю та на території дипломатичних 

представництв, консульських установ України 

0-15 

 Підготовленість до семінарського заняття 8 

 Виконання  індивідуальних завдань (сам. роб) 7 

 

Підсумковий контроль 

 Модуль за тематичним планом дисципліни та форма 

контролю 

К-сть балів 

 Змістовий модуль 1. Загальні положення про особливі 

порядки кримінального провадження 

0-10 

1 Відповідь на теоретичне запитання 0 - 5 

2 Виконання  індивідуальних завдань 0 - 5 

3 Результат поточного контролю 0 - 15 

 Змістовий модуль 2. Процесуальна характеристика  

кримінального провадження на підставі угод, у формі 

приватного обвинувачення 

 

0-10 

1 Відповідь на теоретичне питання 0 - 5 
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2 Виконання  індивідуальних завдань 0 - 5 

3 Результат поточного контролю 0 - 15 

 Змістовий  модуль 3. Процесуальна характеристика  

кримінального провадження щодо неповнолітніх, 

неосудних (обмежено осудних) осіб 

0-10 

 Відповідь на теоретичне питання 0-5 

 Виконання  індивідуальних завдань 0-5 

 Результат поточного контролю 0 - 15 

 Змістовий модуль 4. Процесуальна характеристика  

кримінального провадження щодо окремої категорії осіб 

та проваджень, яке містить відомості, що становлять 

державну таємницю та на території дипломатичних 

представництв, консульських установ України 

 

 Відповідь на теоретичне питання 0-5 

 Виконання  індивідуальних завдань 0-5 

 Результат поточного контролю 0 - 15 

 Зважена семестрова оцінка 0  -  100 
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10 ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 

 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 

зараховано 
82-89 В 

добре 
75-81 С 

66-74 D 
задовільно  

60-65 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

11 МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 

З тими студентами, які до проведення підсумкового семестрового контролю не 

встигли виконати всі обов’язкові види робіт та мають підсумкову оцінку 

від 35 до 59 балів (за шкалою оцінювання), проводяться додаткові 

індивідуальні заняття, за результатами яких визначається, наскільки 

глибоко засвоєний матеріал, та чи необхідне повторне вивчення 

дисципліни. 

Дисципліну можна вважати такою, що засвоєна, якщо студент: 

1) знає: 

 поняття та види особливих порядків кримінального провадження;  

 поняття, суть і значення кримінального провадження на підставі угод; 

 види угод у кримінальному провадженні; 

 загальну характеристику досудового та судового провадження на підставі 

угод; 

 поняття, суть і значення кримінального провадження щодо неповнолітніх; 

 особливості предмета доказування у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх, проведення окремих слідчих (розшукових) дій з їх участю, 

застосування щодо неповнолітніх заходів забезпечення кримінального 

провадження; 

 підстави та порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого 

примусових заходів виховного характеру; 

 поняття, суть і значення кримінального провадження у формі приватного 

обвинувачення; 

 поняття, суть і значення кримінального провадження щодо окремої категорії 

осіб; 
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 поняття, суть і значення кримінального провадження щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру; 

 особливості предмета доказування та закінчення досудового розслідування у 

кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру; 

 поняття, суть і значення кримінального провадження, яке містить відомості, 

що становлять державну таємницю; 

 порядок доступу до матеріалів кримінального провадження, що становлять 

державну таємницю; 

 поняття, суть і значення кримінального провадження на території 

дипломатичних представництв, консульських установ України, на 

повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами 

України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це 

судно приписано до порту, розташованого в Україні; 

 

2) вміє: 

 самостійно аналізувати норми кримінального процесуального права щодо 

здійснення кримінального провадження в особливих порядках; 

 правильно тлумачити та застосовувати норми кримінального процесуального 

законодавства, що встановлюють порядок здійснення кримінального 

провадження в особливих формах; 

 аналізувати та надавати правильну правову оцінку встановленим фактичним 

обставинам; 

 формулювати, юридично обґрунтовувати, відстоювати свою позицію, 

оформлювати її у відповідному процесуальному документі; 

 застосовувати сучасні методи дослідження й аналізу проблемних питань, які 

виникають під час здійснення кримінального провадження в особливих 

порядках; 

 поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення 

проблемних ситуацій, пов’язаних із здійсненням кримінального 

провадження в особливих порядках. 
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