






1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(Призначення 

навчальної 

дисципліни) 

Вивченням навчальної дисципліни є набуття студентами теоретичних знань 

щодо діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду з 

розслідування кримінальних правопорушень (злочинів та кримінальних 

проступків), їх судового розгляду, виконання судових рішень, а також 

формування практичних навичок правильного застосування кримінального 

процесуального закону при проведенні процесуальних дій, прийнятті та 

оформленні процесуальних рішень. 

Мета вивчення Метою вивчення навчальної дисципліни «Кримінальний процес» є оволодіння 

здобувачами ступеня вищої освіти бакалавра глибокими теоретичними 

знаннями щодо діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та 

суду з розслідування кримінальних правопорушень (злочинів та кримінальних 

проступків), їх судового розгляду, виконання судових рішень, а також 

формування практичних навичок правильного застосування кримінального 

процесуального закону при проведенні процесуальних дій, прийнятті та 

оформленні процесуальних рішень. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Кримінальний процес» є 

засвоєння здобувачами ступеня вищої освіти бакалавра загальних положень 

кримінального процесуального права, організації діяльності органів 

досудового розслідування, прокуратури та суду з розслідування, судового 

розгляду та вирішення кримінальних правопорушень (злочинів та 

кримінальних проступків), діяльності органів судової влади щодо перевірки 

вироків, постанов та ухвал суду. 

Пререквізити Навчальна дисципліна «Кримінальний процес» знаходиться у тісному зв’язку 

з такими юридичними дисциплінами: «Теорія держави та права», 

«Конституційне право та процес», «Кримінальне право», «Адміністративне 

право», «Судоустрій України та альтернативне вирішення спорів», 

«Адміністративна відповідальність», «Адміністративне судочинство», 

«Цивільне та сімейне право», «Цивільний процес». 

Результати 

навчання 

РН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.  

РН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю. 

РН14. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з 

першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 
РН15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних. 

РН18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи. 

РН19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

РН21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки. 

РН22. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку, зробленого у різних правових ситуаціях. 

РН23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту  прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

 





2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів – 5 

 

Галузь знань: 

08 «Право» Обов'язкова 

 

Модулів – 2 

 

Спеціальність: 

081 «Право» 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 

 

3-й 

 

3-й 

Семестр 

 

6-й 

 

6-й 

Загальна кількість 

годин – 150 

Лекції 

Рівень вищої освіти: перший 

(бакалаврський) 

Ступінь вищої освіти: 

«бакалавр» 

 

30 год. 

 

8 год. 

Практичні, семінарські 

 

40 год. 

 

8 год. 

Самостійна робота 

 

80 год. 

 

134 год. 

в т. ч. індивідуальні завдання 

 

40 год. 

 

67 год. 

 

Вид контролю: екзамен 

 

 





3. Дидактична карта дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог

о 

у тому числі усьог

о 

у тому числі 

л пр. інд. с. р. л пр. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Загальна частина кримінального процесу 

Тема 1. Поняття, сутність і 

завдання кримінального 

процесу. 

8 2 2 2 2 6   3 3 

Тема 2 Кримінальний 

процесуальний закон. 
6 2 2  2 6   3 3 

Тема 3. Засади 

кримінального процесу. 
6  4  2 6   3 3 

Тема 4. Суб’єкти 

кримінального процесу. 
8 2 2 2 2 8 2  3 3 

Тема 5. Докази і 

доказування в 

кримінальному процесі. 

8 2 2 2 2 8  2 3 3 

Тема 6. Процесуальні 

строки і витрати. 

6  4  2 6   3 3 

Тема 7. Заходи 

забезпечення 

кримінального 

провадження. 

8 2 4  2 8 2  3 3 

ВСЬОГО за 1 модулем 50 10 20 6 14      

Змістовий модуль 2 

Особлива частина кримінального процесу (І) 

Тема 8. Загальні 

положення досудового 

розслідування. 

6 2 2 1 1 6   3 3 

Тема 9. Провадження 

слідчих (розшукових) дій. 
8 2 2 2 2 8 2  3 3 

Тема 10. Повідомлення 

про підозру. 

6  2 2 2 6   3 3 

Тема 11. Зупинення 

досудового розслідування. 

8 2  3 3 8  2 3 3 

Тема 12. Закінчення 

досудового розслідування. 
8 2 2 2 2 8 2  3 3 

Тема 13. Особливі 

порядки досудового 

розслідування. 

6  2 2 2 6   3 3 

Тема 14. Оскарження 

рішень, дій чи 

бездіяльності під час 

досудового розслідування. 

6  2 2 2 6   3 3 





 

Змістовий модуль 3 

Особлива частина кримінального процесу (ІІ) 

Тема 15. Підсудність та 

підготовче судове 

провадження. 

8 2  3 3 6   3 3 

Тема 16. Судовий розгляд. 6  2 2 2 6   3 3 

Тема 17. Провадження в 

суді апеляційної інстанції. 

6 2 2 1 1 8  2 3 3 

Тема 18. Провадження в 

суді касаційної інстанції. 

6  2 2 2 6   3 3 

Тема 19. Провадження за 

нововиявленими 

обставинами. 

6 2  2 2 8  2 3 3 

Тема 20. Виконання 

судових рішень. 
6 2 2 1 1 6   3 3 

Тема 21. Міжнародне 

співробітництво під час 

кримінального 

провадження. 

8 2  3 3 6   3 3 

Тема 22. Особливі 

порядки кримінального 

провадження. 

6 2  2 2 8   4 4 

ВСЬОГО за 2 модулем 100 20 20 30 30      

Усього годин  150 30 40 40 40 150 8 8 67 67 

 

Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1. Тема 1. Поняття, сутність і завдання кримінального процесу. 4 6 

2. Тема 2 Кримінальний процесуальний закон. 2 6 

3. Тема 3. Засади кримінального процесу. 2 6 

4. Тема 4. Суб’єкти кримінального процесу. 4 6 

5. Тема 5. Докази і доказування в кримінальному процесі. 4 6 

6. Тема 6. Процесуальні строки і витрати. 2 6 

7. Тема 7. Заходи забезпечення кримінального провадження. 2 6 

8. Тема 8. Загальні положення досудового розслідування. 2 6 

9. Тема 9. Провадження слідчих (розшукових) дій. 4 6 

10. Тема 10. Повідомлення про підозру. 4 6 

11. Тема 11. Зупинення досудового розслідування. 6 6 

12. Тема 12. Закінчення досудового розслідування. 4 6 

13. Тема 13. Особливі порядки досудового розслідування. 4 6 

14. Тема 14. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час 

досудового розслідування. 

4 6 

15. Тема 15. Підсудність та підготовче судове провадження. 6 6 

16. Тема 16. Судовий розгляд. 4 6 

17. Тема 17. Провадження в суді апеляційної інстанції. 2 6 





18. Тема 18. Провадження в суді касаційної інстанції. 4 6 

19. Тема 19. Провадження за ново виявленими обставинами. 4 6 

20. Тема 20. Виконання судових рішень. 2 6 

21. Тема 21. Міжнародне співробітництво під час кримінального 

провадження. 

6 6 

22. Тема 22. Особливі порядки кримінального провадження. 4 8 

 Разом 80 134 

 

4. Індивідуальні завдання 

Перелік рекомендованих тем для індивідуальних науково (навчально) - дослідних завдань: 

1. Загальна характеристика гарантій кримінального провадження. 

2. Кримінальне процесуальне законодавство України. 

3. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність як засада кримінального 

провадження. 

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

5. Презумпція невинуватості як засада кримінального провадження. 

6. Забезпечення права на захист як засада кримінального провадження. 

7. Слідчий суддя в досудовому провадженні. 

8. Органи досудового розслідування та їх компетенція у кримінальному провадженні. 

9. Підозрюваний у кримінальному провадженні. 

10. Потерпілий як учасник кримінального провадження. 

11. Захисник як учасник кримінального провадження. 

12. Поняття та елементи кримінального процесуального доказування. 

13. Предмет та межі доказування у кримінальному провадженні. 

14. Докази в кримінальному провадженні. 

15. Поняття, значення, види та правила обчислення процесуальних строків. 

16. Поняття, значення та види процесуальних витрат. 

17. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом як захід забезпечення кримінального 

провадження. 

18. Тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна як заходи забезпечення 

кримінального провадження. 

19. Арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження. 

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

21. Затримання особи як захід забезпечення кримінального провадження. 

22. Особливості застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх. 

23. Особливості розслідування кримінальних проступків. 

24. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів у кримінальному провадженні. 

25. Допит як слідча (розшукова) дія в кримінальному провадженні. 

26. Пред’явлення для впізнання як слідча (розшукова) дія в кримінальному провадженні. 

27. Обшук як слідча (розшукова) дія в кримінальному провадженні. 

28. Огляд як слідча (розшукова) дія в кримінальному провадженні. 

29. Слідчий експеримент як слідча (розшукова) дія в кримінальному провадженні. 

30. Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні. 

31. Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру як форми 

закінчення досудового розслідування. 

32. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх. 

33. Міжнародне співробітництво в кримінальному судочинстві. 

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

 

 

 

 





5. Методи навчання 1. Словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), наочні 

(ілюстрація, демонстрація), практичні вправи. 

2. Індуктивні (вивчення явищ від одиничного до загального), 

дедуктивні (вивчення явищ від загального окремого). 

3. Проблемно-пошукові, дослідницькі, евристичні, аналітичні. 

6. Система контролю та 

оцінювання 

Система складається з поточного, модульного та підсумкового 

контролю. 

Поточний контроль здійснюється у кожній академічній групі й 

полягає в наступному: 

1. Вибіркове усне опитування студентів на заняттях. 

2. Фронтальне стандартизоване опитування за тестами протягом 5-10 

хв. 

3. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

4. Виклик до дошки окремих студентів для самостійного розв'язання 

задач, письмові відповіді на окремі запитання. 

5. Оцінка активності студента в процесі занять, внесених пропозицій, 

оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх 

відповідей тощо. 

Модульний контроль проводиться на відповідному до навчального 

графіку тижні. Формою проведення модульного контролю є виконання 

завдань роботи, оформленої письмово. Тривалість складання 

студентом модульної контрольної роботи не перевищує двох 

академічних годин. Максимальний рейтинговий бал при цьому не 

перевищує 40 балів. 

Підсумковим контролем засвоєння дисципліни є екзамен. Студент 

складає екзамен у письмовій формі за екзаменаційними білетами, що 

розроблені викладачем, згідно з розкладом, розробленим навчальним 

відділом. Письмову роботу кодують та надають викладачу на 

перевірку. Кількість максимальних рейтингових балів становить 100. 

Ці бали сумуються з балами поточного та модульного контролю. 

Кількість спроб складання екзамену не перевищує трьох. 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання 

З метою якісної підготовки фахівців кожному студенту на базі ОЦ 

ЗІЕІТ надається спеціально сформований та схвалений рішенням 

кафедри програмно-апаратний комплекс навчально-методичного 

забезпечення, що містить наступне: 

- обліковий запис (профіль користувача) на сервері обчислювального 

центру, що забезпечує санкціонований вхід до комплексу, регламентує 

певні права та правила користування, надає можливість контролю над 

відвідуванням; 

- комплект навчально-методичного матеріалу, що містить у повному 

обсязі методичне забезпечення, основну та додаткову літературу. 

Самостійна робота може виконуватись як у ОЦ ЗІЕІТ, так і в інших 

зручних місцях для студента, у час, вільний від основного навчання та 

за умови наявності у нього персонального комп’ютера з відповідним 

програмним забезпеченням. 

8. Політика дисципліни Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба) 

навчання може відбуватись в дистанційному режимі за погодженням 

із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 





Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що 

стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, 

або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою 

закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, використане під час 

виконання завдання. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(зокрема, із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 









9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний контроль 
Модульний 

контроль 
Підсумков 

ий контроль 

Підсумкови

й рейтинг 

Змістовий  

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

Змістовий  

модуль 3 

МК1 МК2 
екзамен 

100 

20 20 20 20 20 40 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

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 

 

 

10. Питання до екзамену: 

1. Поняття, сутність і завдання кримінального процесу. 

2. Кримінальне процесуальне право та його місце в системі інших галузей права. 

3. Історичні форми кримінального процесу. 

4. Поняття та система стадій кримінального процесу. 

5. Кримінальні процесуальні функції, їх види й значення. 

6. Поняття, структура та особливості кримінальних процесуальних правовідносин. 

7. Кримінальна процесуальна форма. 

8. Гарантії в кримінальному судочинстві, їх характеристика. 

9. Кримінальні процесуальні акти, їх види та значення. 

10. Джерела кримінального процесуального права України. 

11. Поняття кримінального процесуального закону та його значення. 

12. Поняття, структура й види кримінальних процесуальних норм. 

13. Чинність кримінального процесуального закону в просторі, часі та щодо осіб. 

14. Умови застосування кримінального процесуального закону за аналогією. 

15. Поняття та значення засад кримінального провадження. 

16. Система засад кримінального судочинства та правові гарантії їх реалізації. 

17. Поняття суб’єктів кримінального процесу, їх місце та роль у кримінальному судочинстві. 

18. Сторони та інші учасники кримінального провадження. 

19. Класифікація суб’єктів у теорії кримінального процесу. 

20. Суд, суддя в кримінальному процесі. 

21. Функції та повноваження суду (судді). 

22. Слідчий суддя в досудовому провадженні. 

23. Прокурор у кримінальному процесі. 

24. Процесуальне становище прокурора на різних стадіях кримінального процесу.  









25. Органи досудового розслідування та їх компетенція. 

26. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого. 

27. Підозрюваний та обвинувачений, їх права та обов’язки. 

28. Потерпілий як учасник кримінального процесу. 

29. Захисник і його процесуальне становище. 

30. Представники та законні представники потерпілого, їх права та обов’язки. 

31. Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. 

32. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт. 

33. Експерт і спеціаліст у кримінальному провадженні, відмінність в їхньому процесуальному 

становищі. 

34. Свідок, його права та обов’язки. Особи, які не можуть бути допитані як свідки. 

35. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному провадженні. 

36. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.  

37. Поняття, сутність і значення кримінально-процесуального доказування. 

36. Елементи кримінально-процесуального доказування. 

37. Предмет, межі і суб’єкти доказування у кримінальному провадженні. Обов’язок доказування у 

кримінальному процесі. 

38. Поняття доказів та їх класифікація. 

39. Поняття джерел доказів та їх види. 

40. Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел. 

41. Перевірка та оцінка доказів і їх джерел. 

42. Належність, достовірність і допустимість доказів. 

43. Умови визнання доказів недопустимими. 

44. Достатність доказів для прийняття рішення у кримінальному провадженні. 

45. Показання свідків і потерпілих. 

46. Речові докази, строки і порядок їх зберігання. 

47. Документи як джерела доказів. 

48. Висновок експерта та його доказове значення. 

49. Поняття шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. 

50. Поняття та значення цивільного позову в кримінальному провадженні. 

51. Підстави і порядок пред’явлення цивільного позову. 

52. Особливості досудового провадження, в якому заявлено цивільний позов. 

53. Процесуальні засоби забезпечення відшкодування завданої кримінальним правопорушенням 

шкоди та можливої конфіскації майна. 

54. Поняття, значення, види та правила обчислення процесуальних строків. 

56. Порядок подовження, зупинення та відновлення процесуальних строків. 

57. Процесуальні витрати, їх поняття, види та значення. 

58. Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види. 

59. Правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. 

60. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. 

61. Порядок вирішення питання про накладення грошового стягнення. 

62. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, порядок та строки тимчасового 

обмеження у користуванні спеціальним правом. 

63. Відсторонення від посади: порядок застосування та строки. 

64. Тимчасовий доступ до речей і документів. 

65. Тимчасове вилучення майна: підстави та процесуальний порядок проведення. 

66. Арешт майна. Підстави для арешту майна. Мета арешту майна. Клопотання про арешт майна та 

його розгляд. 

67. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів. 

68. Особисте зобов’язання. 

69. Особиста порука. 

70. Домашній арешт. 

71. Застава, визначення її розміру та порядок внесення. 









72. Застосування електронних засобів контролю. 

73. Тримання під вартою як запобіжний захід. Підстави та процесуальний порядок тримання особи 

під вартою. 

74. Строки тримання під вартою і порядок їх продовження. 

75. Затримання з метою приводу. 

76. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Строки затримання. 

77. Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх. 

78. Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного заходу. 

79. Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування. 

80. Етапи досудового розслідування. 

81. Дізнання й досудове слідство як форми досудового розслідування. 

82. Особливості розслідування кримінальних проступків. 

83. Підслідність та її види. 

84. Початок та місце провадження досудового розслідування. 

85. Строки дізнання й досудового слідства, порядок їх продовження. 

86. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень. 

87. Розгляд клопотань під час досудового розслідування. 

88. Об’єднання й виділення матеріалів досудового розслідування. 

89. Взаємодія слідчого й оперативних підрозділів. 

90. Використання науково-технічних засобів при проведенні досудового розслідування. 

91. Здійснення прокурорського нагляду, відомчого і судового контролю за законністю в діяльності 

органів розслідування. 

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

93. Класифікація слідчих (розшукових) дій. 

94. Допит та його процесуальне оформлення. 

95. Пред’явлення для впізнання та його види. 

96. Процесуальний порядок пред’явлення для впізнання. 

97. Обшук та його види. Підстави та процесуальний порядок проведення обшуку. 

98. Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення окремих видів огляду. 

99. Ексгумація трупа, підстави та процесуальний порядок її проведення. 

100. Слідчий експеримент. 

101. Освідування і його види. Порядок проведення і оформлення окремих видів освідування. 

102. Експертиза та підстави її проведення. 

103. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави проведення. 

104. Види негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих 

(розшукових) дій. 

105. Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру. 

106. Випадки повідомлення про підозру. 

107. Складання повідомлення про підозру. 

108. Порядок повідомлення про підозру. 

109. Поняття, підстави і умови та процесуальний порядок зупинення досудового розслідування. 

110. Форми закінчення досудового розслідування. 

111. Закриття кримінального провадження: підстави та процесуальний порядок. 

112. Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності.  

113. Обвинувальний акт та його значення. Структура та зміст обвинувального акту.  

114. Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та його 

зміст. 

115. Поняття та значення інституту оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 

розслідування. 

116. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час 

досудового розслідування. 

117. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування. 

118. Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі. 









119. Види підсудності. Підстави та порядок передачі справ з одного суду до іншого. 

120. Поняття, сутність, завдання та строки підготовчого судового провадження. 

121. Сутність і значення стадії судового розгляду. 

122. Загальні положення судового розгляду. 

123. Етапи судового розгляду, їх зміст. 

124. Поняття і значення вироку. Види вироків та їх зміст. 

125. Види перегляду судових рішень у кримінальному процесі. 

126. Правова природа, сутність і завдання перевірки судових рішень в апеляційному порядку.  

127. Право на апеляційне оскарження. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному 

порядку. 

128. Порядок і строки апеляційного оскарження. 

129. Суть і завдання касаційного провадження. 

130. Право на касаційне оскарження. Рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку.  

131. Порядок і строки касаційного оскарження. 

132. Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами. 

133. Строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. 

134. Види судових рішень за наслідками кримінального провадження за нововиявленими 

обставинами. 

135. Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень. 

136. Порядок та строки звернення судового рішення до виконання. 

137. Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві.  

138. Обсяг та види міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. 

139. Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території 

України. 

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

141. Екстрадиційний арешт. 

142. Види особливих проваджень у кримінальному процесі. 

143. Кримінальне провадження на підставі угод. 

144. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. 

145. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. 

146. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. 

147. Особливості досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування 

примусових заходів виховного характеру. 

148. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.  

149. Особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну 

таємницю. 

150. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв. 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12#Text 
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