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Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Освітньо-професійна програма «Право» 
Галузь знань: 08 Право 
Спеціальність: 081 Право 
Компонент освітньої програми – нормативна дисципліна 
 
 
Рік підготовки –  3(1) рік,  семестр – V (I), VI (ІI) 
Кількість кредитів EСTS: 8        
Мова викладання: українська 
 
Дні занять на VI (IІ) семестр: 
 
     Понеділок, 13.30-14.50, ауд. 18. 
     Середа, 15.00-16.20, ауд. 18. 
      
Консультації:     П’ятниця, 13.30-14.50, ауд. 18. 

 

Керівник курсу  – к.ю.н.  Денисовський Михайло Дмитрович   

Контактна інформація – mdenis7321@gmail.com 

 

Навчальна дисципліна «Кримінальне процесуальне право України» вивчається разом із 

іншими процесуальними галузями права. Вона є теоретичною основою для забезпечення 

набуття слухачами навчального курсу інтегрованих, поглиблених та системно упорядкованих 

знань щодо особливостей здійснення кримінального провадження як гарантії судового захисту 

прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження. 

Метою вивчення даної галузі права є формування у студентів розуміння норм 

кримінального процесуального законодавства, відмінностей національного та міжнародного 

права, уміння їх використання для розв’язання правових конфліктів на усіх стадіях кримінального 

провадження – від досудового розслідування до виконання рішень суду, а також особливостей 

міжнародного співробітництва. Особа увага акцентується на формуванні практичних навичок 

правильного застосування норм процесуального закону при проведенні процесуальних дій, 

прийнятті та оформленні процесуальних рішень при роботі в органах і установах виконання 

покарань Міністерства юстиції України. 

Основними цілями вивчення дисципліни «Кримінально-процесуальне право України» є 

формування у студентів правового світогляду та мислення, оволодіння студентами сучасними 

знаннями з метою формування і розвитку їх професійної компетенції у сфері кримінального 

судочинства, отримання необхідного обсягу теоретичних правових знань, набуття практичних 

навиків правозастосування, складення процесуальних документів, ознайомлення студентів з 

теоретичними положеннями та практикою застосування судами законодавства та інших джерел 
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кримінального процесуального права України, оволодіння достатнім рівнем правової культури і 

правосвідомості для забезпечення прав, свобод та інтересів суб’єктів правовідносин у сфері 

кримінального судочинства. 

 

Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 

знати : 

 поняття, завдання та значення кримінального процесу; 

 сутність кримінального процесуального права і кримінального процесуального 

законодавства;  

 засади кримінального провадження;  

 суб’єкти кримінального провадження;  

 доказування у кримінальному процесі; 

 кримінальні процесуальні джерела доказів; 

 відшкодування шкоди у кримінальному процесі;  

 процесуальні строки і витрати; заходи забезпечення кримінального провадження;  

 запобіжні заходи;  

 досудове розслідування;  

 слідчі дії;  

 повідомлення про підозру;  

 зупинення та закінчення досудового слідства;  

 оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування;  

 підсудність та підготовче судове провадження;  

 судовий розгляд;  

 провадження з перегляду судових рішень;  

 виконання судових рішень;  

 особливі порядки кримінального провадження;  

 міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. 

 

вміти: 

 вільно оперувати юридичними поняттями та категоріями в сфері кримінальних 

процесуальних правовідносин;  

 правильно тлумачити та застосовувати норми кримінального  процесуального права в 

процесі роботи за юридичною спеціальністю;  

 використовувати дані науки кримінального процесуального права для вирішення 

професійних завдань; оцінювати докази у кримінальному провадженні;  

 складати кримінального-процесуальні документи та ділову документацію (протоколи, 

постанови, обвинувальні висновки, заяви, клопотання, апеляційні та касаційні скарги, проекти 

судових рішень тощо);  

 аргументувати власну точку зору та прийняте за конкретним завданням рішення. 
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Кількість годин 
(аудит./самост.) 

 

 
Тема 

 
Результати навчання 

 
Форми контролю 

1010 Змістовий модуль 1. 

66 Тема 1. Поняття, суть та історія 
розвитку кримінального 
процесуального права та 
кримінального процесу 

Знати історію розвитку кримінального 
процесуального права, а саме: особливості 
судочинства в Київській Русі, в період Російської 
імперії, за радянських часів та в період переходу 
до розбудови правової держави. Прийняття 
нового кримінально-процесуального кодексу. 
Вміти охарактеризувати кримінальний процес як 
науку та навчальну дисципліну. Засвоїти моральні 
основи кримінально – процесуальної діяльності. 

  Питання, тести 
 

44 Тема 2. Визначення основних термінів 
у кодексі 

Вміти тлумачити поняття та значення досудового 
слідства і кримінального провадження, знати 
сторін та учасників останнього. Вміти аналізувати 
суть Кримінально-процесуального права України, 
як однієї із галузей права. Засвоїти поняття, 
структуру, джерела та завдання кримінального 
процесу. Вміти визначити дію кримінально – 
процесуального кодексу в часі, просторі та за 
колом осіб. 

Питання, тести, 
модульний 

контроль 

4642 Змістовий модуль 2. 

66 Тема 3. Засади кримінального 
провадження 

Знати поняття та значення засад кримінального 
провадження, а також систему принципів 
кримінального провадження і характеристику 
кожного із них. Вміти безпосередньо аналізувати 
такі принципи, як: принцип забезпечення 
обвинуваченому права на захист, принцип 
безпосередності, принцип змагальності. 
Визначити результат застосування принципів 
кримінального процесу. 

Питання, ситуаційні 
завдання 

64 Тема 4-5. Сторони та інші учасники 
кримінального провадження 

Знати права та обов’язки сторони обвинувачення, 
сторони захисту та інших учасників 
кримінального провадження. Вміти аналізувати 
участь прокурора, слідчого органу досудового 
розслідування та оперативних підрозділів у 
кримінальному провадженні. 

Питання, практичні 
завдання, тести 

46 Тема 6. Суд та підсудність у 
кримінальному провадженні 

Визначити сутність та завдання судового 
розгляду, склад суду. Ознайомитись із поняттям 
підсудності і її видами, а саме: територіальною та 
інстанційною підсудністю. Знати повноваження 
сторін й інших учасників кримінального 
провадження, зокрема: потерпілого та його 
представника. Вміти проаналізувати поняття 
«відвід» та визначити порядок його застосування. 

Питання, практичні 
завдання 

64 Тема 7-8. Докази і доказування Вміти проаналізувати поняття, сутність та 
значення доказів, його основних властивостей 
(належність і допустимість), доказування у 
кримінальному провадженні. Знати та вміти 
охарактеризувати джерела доказів, а саме:  
показання, речові докази і документи, висновок 
експерта. Ознайомитись із процесуальними 
рішеннями та формами фіксування 
кримінального провадження.  

Питання, ситуаційні 
завдання, тести 

46 Тема 9. Процесуальні строки та 
процесуальні витрати 

Знати поняття, порядок обчислення та 
продовження процесуального строку. Визначити 
види процесуальних витрат і процедуру 
відшкодування шкоди у кримінальному 
провадженні. Вміти аналізувати порядок 
пред’явлення та зміст цивільного позову у 
кримінальному провадженні.  

Питання, ситуаційні 
завдання 
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Кількість годин 
(аудит./самост.) 

 

 
Тема 

 
Результати навчання 

 
Форми контролю 

46 Тема 10. Заходи забезпечення 
кримінального провадження 

Знати поняття, види та підстави застосування 
запобіжних заходів і заходів забезпечення 
кримінального провадження. Вміти аналізувати 
обставини, що враховуються при обранні 
запобіжного або тимчасового запобіжного 
заходів. 

Питання, практичні 
завдання 

66 Тема 11-12. Досудове розслідування 
у кримінальному провадженні. 
Проведення слідчих (розшукових) 
дій на стадії досудового 
розслідування 

Визначити початок та закінчення досудового 
розслідування, його строки та провадження. 
Засвоїти вимоги до проведення слідчих 
(розшукових) дій і негласних слідчих 
(розшукових) дій, знати їх види. Визначити 
особливості досудового розслідування 
кримінальних проступків, перелік процесуальних 
дій на які необхідна згода прокурора, випадки 
втручання у приватне спілкування та 
повідомлення про підозру. 

Питання, практичні 
завдання, тести 

64 Тема 13. Зупинення та закінчення 
досудового розслідування 

Знати підстави та порядок зупинення досудового 
розслідування, продовження строку або його 
закінчення. Вміти аналізувати зміст 
обвинувального акту і реєстру матеріалів 
досудового розслідування. Засвоїти загальні 
положення про оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності органів досудового розслідування 
або прокурора під час досудового розслідування. 
Визначити строки подання скарги на рішення, дії 
чи бездіяльність  слідчого, прокурора, її 
повернення або відмови у відкритті 
провадження.  

Питання, практичні 
завдання, 

модульний контроль 

4838 Змістовий модуль 3. 

66 Тема 14. Підготовче провадження та 
судовий розгляд у кримінальному 
провадженні 

Знати поняття та роль підготовчого провадження. 
Ознайомитись із загальними положеннями, 
межами та процедурою судового розгляду,  
проведенням процесуальних дій у режимі відео 
конференції під час судового провадження. 

Питання, ситуаційні 
завдання 

64 Тема 15. Судовий розгляд і 
постановлення вироку 

Знати сутність, завдання, значення, межі та 
порядок судового розгляду. Вміти аналізувати 
зміст вироку та процедуру звернення його до 
виконання. Визначити поняття, склад та порядок 
здійснення судочинства судом присяжних. 

Питання, ситуаційні 
завдання, тести 

64 Тема 16. Провадження в суді 
апеляційної інстанції 

Засвоїти поняття та значення апеляційного 
провадження. Знати суб’єктів, порядок, строки 
апеляційного оскарження, підстави для 
скасування або зміни судового рішення, вимоги 
до апеляційної скарги. Вміти аналізувати 
результати розгляду справ в апеляційному 
провадженні.  

Питання, практичні 
завдання 

44 Тема 17. Провадження в суді 
касаційної інстанції 

Визначити суть і значення касаційного 
провадження. Знати суб’єктів, порядок, строки 
касаційного оскарження, а також вимоги до 
касаційної скарги. Ознайомитись із результатами 
розгляду справ у касаційному провадженні.  

Питання, практичні 
завдання 

44 Тема 18. Провадження у 
Верховному суді України 

Знати підстави для перегляду судових рішень 
Верховним Судом України, суб’єктів, порядок та 
строки подання заяв. Вміти аналізувати порядок 
розгляду справи Верховним Судом України та 
його наслідки. 

Питання, практичні 
завдання 

64 Тема 19. Провадження за 
нововиявленими обставинами  

Визначити підстави для здійснення провадження 
за нововиявленими обставинами. Знати 
суб’єктів, порядок та строки звернення, зміст та 
вимоги до заяви про перегляд судового рішення 
за нововиявленими обставинами. Вміти 
аналізувати порядок розгляду такої справи та  

Питання, практичні 
завдання, тести 
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  його результати.  

44 Тема 20. Кримінальне провадження 
на підставі угод 

Вміти аналізувати види угод, їх зміст та порядок 
укладення. Ознайомитись із порядком судового 
провадження на підставі угод та змістом такого 
вироку. 

Питання, ситуаційні 
завдання 

64 Тема 21. Кримінальне провадження 
щодо окремої категорії осіб 

Визначити суб’єктів щодо яких здійснюється 
особливий порядок кримінального провадження, 
особливий порядок затримання і обрання 
запобіжного заходу. Знати поняття та процедуру 
кримінального провадження у формі приватного 
обвинувачення.  

Питання, практичні 
завдання, тести 

64 Тема 22. Кримінальне провадження 
щодо неповнолітніх 

Засвоїти загальні правила кримінального 
провадження щодо неповнолітніх, застосування 
примусових заходів виховного характеру. Вміти 
аналізувати зміст ухвали суду щодо застосування 
примусових заходів виховного характеру. 

Питання, практичні 
завдання, 

модульний контроль 

2422 Змістовий модуль 4. 

64 Тема 23. Кримінальне провадження 
щодо застосування примусових 
заходів медичного характеру 

 Визначити підстави для здійснення примусових 
заходів медичного характеру. Вміти аналізувати 
порядок здійснення досудового розслідування, 
судового розгляду, а також процедуру 
продовження, зміни або припинення 
примусових заходів медичного характеру. 

Питання, практичні 
завдання 

46 Тема 24. Кримінальне провадження, 
яке містить державну таємницю. 
Відновлення втрачених матеріалів 
кримінального провадження 

Ознайомитись із порядком охорони державної 
таємниці під час кримінального провадження, 
особливостями проведення експертизи. 
Визначити осіб, які мають право звертатись до 
суду із заявою про відновлення втрачених 
матеріалів кримінального провадження та зміст 
такої заяви. Вміти проаналізувати порядок 
здійснення кримінального провадження на 
території  дипломатичних представництв 
консульських установ України та перелік 
службових осіб, уповноважених на вчинення 
процесуальних дій.  

Питання, ситуаційні 
завдання, тести 

64 Тема 25. Виконання судових рішень Знати момент набрання судовим рішенням 
законної сили та порядок виконання судових 
рішень у кримінальному провадженні. Визначити 
питання, які вирішуються судом під час та після 
виконання вироків і порядок їх вирішення. Вміти 
проаналізувати процедуру відновлення 
втрачених матеріалів кримінального 
провадження.  

Питання, ситуаційні 
завдання 

44 Тема 26. Міжнародна правова 
допомога при проведенні 
процесуальних дій 

Визначити поняття, зміст, порядок виконання 
запиту про міжнародну допомогу, види 
процесуальних дій, які можуть бути проведені в 
порядку надання міжнародної правової 
допомоги. Охарактеризувати підстави і 
процедуру визнання та виконання вироків судів 
іноземних держав. Знати засади між народного 
співробітництва. 

Питання, практичні 
завдання 

44 Тема 27. Екстрадиція Знати процедуру направлення запиту про 
екстрадицію та підготовки документів, межі 
кримінальної відповідальності виданої особи, 
зміст рішення за запитом про екстрадицію та 
порядок його оскарження.  
Вміти аналізувати підстави і порядок визнання та 
виконання вироків судів іноземних держав.  

Питання, тести, 
модульний контроль 
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Для якісного засвоєння курсу необхідна систематична та усвідомлена робота студентів в усіх 

видах навчальної діяльності:  лекції, семінарські та практичні заняття, консультації,  самостійна 

робота як індивідуальна, так і під керівництвом викладача.  

При проведенні аудиторних занять домінуючими є проблемні, індивідуально-

диференційовані, особистісно-орієнтовані форми проведення занять та технології 

компетентнісного навчання. 

При проведенні практичних занять використовуються  активні форми їх проведення: 

евристичні бесіди, дискусії, ділові ігри, ситуативні кейси, розв’язування практичних задач. 

На  лекціях у формі активної бесіди з елементами дискусії розглядаються основні  теоретичні 

положення теми, які вимагають роз’яснення та уточнення з боку викладача. На лекціях 

вимагається активна участь студентів у обговоренні ключових положень теми, ведення стислого 

конспекту лекції. 

Теоретичні знання, отримані студентами під час лекцій, обговорюються більш детально на 

практичних (семінарських) заняттях  у формі міні-дискусій, а також закріплюються шляхом 

розв’язування практичних задач. 

В процесі практичного (семінарського) заняття студенти вчаться формулювати свою точку 

зору, логічно викладати матеріал, підбирати докази у підтвердження своїх думок, публічно 

виступати, володіти і правильно застосовувати розрахункові формули для розв’язування 

практичних задач. 

Питання для обговорення, практичні та індивідуальні завдання для підготовки  до 

семінарських та практичних занять, конкретні вимоги до окремих тем занять подані у відповідних 

методичних вказівках, які розміщені у електронному форматі за адресою 

http://moodle.gi.edu.ua/course/view.php?id=487.  

 

Основним завданням самостійної роботи студентів є набуття навичок самостійного 

опрацювання фахових  інформаційних джерел та оволодіння практичними навичками 

правильного застосування кримінально-процесуальних норм. 

Самостійна робота студентів організовується шляхом видачі індивідуального переліку питань і 

практичних завдань з кожної теми, які не виносяться на аудиторне опрацювання. Обсяг 

самостійної роботи визначається кількістю годин, передбачених робочою програмою. 

 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою відповідно до Положення про  оцінювання 

навчальних досягнень студентів  за кредитно-модульною системою. 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється шляхом проведення 

контрольних заходів, які включають: 

- поточний контроль,  

- модульний контроль,  

- виконання індивідуального навчально-дослідного завдання,  

http://moodle.gi.edu.ua/course/view.php?id=487
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- підсумковий контроль у формі екзамену. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних і семінарських занять і має 

на меті перевірку знань студентів з окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання 

конкретної роботи.  

Ключовими формами та методами демонстрації студентами результатів навчання при 

поточному контролі є: 

- робота в малих групах, спільне опрацювання групою студентів окремих проблемних питань з 

наступною демонстрацією результатів та засвоєння навчального матеріалу; 

- презентація – виступи перед аудиторією для висвітлення окремих питань, індивідуальних 

завдань, реферативних досліджень тощо; 

- дискусія – обґрунтування власної позиції у вирішенні проблемних питань; 

- кейс-метод – аналіз конкретних ситуацій, що дає змогу наблизити процес навчання до 

реальної практичної діяльності. 

 Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після закінчення 

логічно завершеної частини лекційних та практично-семінарських занять з певного змістового 

модуля.  

 Основною формою  модульного контролю є завдання, які включають як і перевірку 

теоретичних положень курсу, так і розв’язування практичних завдань. 

 Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) студенти виконують самостійно під 

керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним 

студентом.  

ІНДЗ є видом позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального, навчально-

дослідницького характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу 

навчальної дисципліни і завершується оцінюванням. Це завершена теоретична або практична 

робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, вмінь і навичок, 

отриманих у процесі лекційних, семінарських занять, охоплює тему, декілька тем або зміст 

навчальної дисципліни в цілому. 

  Підсумковий контроль зазвичай проводиться у формі усного екзамену, який передбачає 

перевірку розуміння студентом теоретичного та практичного програмного матеріалу в цілому, 

здатності комплексно, творчо використовувати накопичені знання та уміння, формувати власне 

ставлення до певної проблеми, обґрунтовувати свою фахову позицію, розв’язувати практичні 

задачі тощо.  

У процесі відповіді студентка виявляються наступні рівні знань: високий, добрий, 

посередній, недостатній. 

Високий рівень знань: оцінка в межах від 90 до 100 балів. Ставиться за повні і правильні 

відповіді студента на усі запитання. При цьому необхідно, щоб студент умів логічно мислити, 

вільно використовувати набуті теоретичні знання, застосовувати знання з суміжних галузей права, 

орієнтуватися в системі поточного законодавства та матеріалах судової практики. 

Добрий рівень знань оцінюється у межах 75 – 89 балів. Студент аргументовано викладає 

матеріал, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних 

неточностей та похибок у логіці викладу теоретичного матеріалу. Він володіє базовими правовими 

термінами, поняттями та категоріями з вказаної теми, але самостійно нездатний аналізувати 

норми права, застосовувати їх в конкретній правовій ситуації 
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Посередній рівень знань оцінюється в межах 60 – 74 балів. Студент в основному знає 

матеріал теми, рекомендовану літературу, але непереконливо відповідає, плутає поняття, 

додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних знань, відповідаючи на 

запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та 

явища, пов'язувати їх із майбутнім фахом.  

Недостатній рівень знань оцінюється в межах до 60 балів. Студент не опанував зміст теми, 

вкрай слабо знає рекомендовану літературу, не володіє базовими поняттями, термінами, 

категоріми. Відсутнє логічне та наукове мислення, практичними навичками не володіє.  

 

Підсумкова оцінка студента в балах розраховується таким чином: 

 
Модуль 1 
(поточне 

опитування) 

Модуль 2 
(підс. мод. контр.) 

 

Модуль 
3 

(ІНДЗ) 
Модуль 4 

Підсумкова 
оцінка 

 І семестр 
Вагові 
коефіцієнти, 
% 

70 20 10 – 100 

Розрахунок 
оцінки в 
балах (І сем.) 

80 85 90 – 82 

 ІІ семестр  
Вагові 
коефіцієнти, 
% 

40 20 10 30 100 

Розрахунок 
оцінки в 
балах (ІІ сем.) 

80 85 90 80 82 

 
О (Iсем.) = 80*0,7 + 85*0,2 + 90*0,1 = 82 

О (ІІ сем.) = 80*0,4 + 85*0,2 + 90*0,1 + 80*0,3 = 82 

Студенти як відповідальні  учасники освітнього процесу дотримуються норм академічної 

доброчесності, усвідомлюють наслідки її порушення, що визначаються Положенням про 

академічну доброчесність у Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола. 

Письмові роботи, презентації перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту 

із коректними текстовими запозиченнями не більше 25%. 

Списування під час контрольних заходів та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). 

 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

відрядження, участь у науково-дослідницьких заходах, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. Пропущені заняття та 
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незадовільні оцінки (поточний контроль, ПМК) повинні бути відпрацьовані згідно графіку 

консультацій викладача. 

ІНДЗ, ПМК, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку ( до 10 балів).  

До початку сесії студенти повинні виконати усі підсумкові контрольні заходи  і отримати по 

кожному з Модулів 1,2,3 не менше 60 балів.  

Студент має право оскаржити оцінку, отриману за результатами підсумкового 

семестрового контролю у формі іспиту (крім незадовільної оцінки).  Такі  випадки 

регулюються Положенням про апеляцію результатів підсумкового контролю знань 

студентів. Перескладання незадовільних оцінок здійснюється відповідно до Положення про 

порядок ліквідації академічних заборгованостей  у Галицькому коледжі імені В’ячеслава 

Чорновола. 

 

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р.  

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015. 

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р.  

URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004. 

3. Європейська конвенція про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 р.   

URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_033. 

4. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 р.  

URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_036. 

5. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р.  

URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_043. 

6. Конституція України від 28 червня 1996 р.  

URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 

7. Кримінальний кодекс України від 21 квітня 2001 р. № 2341-III.   

URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show. 

8. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р.  

URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.  

9. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. № 2135-XII.  

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show. 

10. Про службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. № 2229-XII.  

URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2229-12. 

11. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 

1993 р. № 3782-XII. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3782-12. 

12. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. № 3352-XII.  

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3352-12. 

13. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 

1994 р. № 264/94-ВР. URL.: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/264/94-%D0%B2%D1%80. 

14. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування,  прокуратури і суду:  Закон України від 1 

грудня 1994 р. № 266/94-ВР. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/266/94-%D0%B2%D1%80.  

15. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. № 4038-XII.  

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4038-12. 

16. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05 липня 2012 р. № 5076-VI.  

URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5076-17. 

17. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_033
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_036
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_043
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2229-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3782-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3352-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/264/94-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/266/94-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
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18. Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 р. № 580-VIII.  

URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19. 

19. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Пантелеєнко проти України» від 29 червня 2006 р.  

URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/974_274. 

20. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Кобцев проти України» від 4 квітня 2006 р.  

URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_031. 

21. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 

травня 1997 р. № 8 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-97. 

22. Про практику застосування судами застави як запобіжного заходу: постанова Пленуму Верховного Суду України 

від 26 березня 1999 р. № 6 URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-99. 

23. Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх: постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 5 URL : 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/va005700-04. 
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