
Інструкційно – методична карта 

практичного заняття № 7 

Дисципліна: Кримінальний процес. 

Тема: Судовий розгляд  у першій інстанції. 

Мета:  

навчальна: навчитися  аналізувати  умови ситуацій правильність встановлення процесуального 

статусу особи і як наслідок комплекс її прав та обов’язків під час розгляду справи в суді першої 

інстанції; засвоїти норми кримінально-процесуального законодавства що регулюють ці питання. 

виховна: сприяти підвищенню у студентів правової культури та свідомості, підвищенню їх 

професійного рівня. 
*Примітка – Практична робота виконується в електронному вигляді та до ________________ року 

надсилається електронною поштою за адресою - oly.moshenetch@gmail.com. 
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новим Кримінальним процесуальним кодексом України(загальна частина) / В.В. Рожнова; Я.Ю. 
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  4. Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туман К82 та ін.; за ред. 

В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. - X. : Пр; 2013.-824 с. http://kizman-

tehn.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/Krim-protse-Tatsiy.pdf 

5. Кримінальний  процес. Частина 1,2. Наочний посібник для студентів кооперативних технікумів і коледжів. 

Спеціальності: 5.03040101 Правознавство / Уклад. : Столяров В. О. – К. : НМЦ «Укоопосвіта», 2014. – 68 с. 

Хід заняття: 

І. Організаційний момент.  

ІІ. Актуалізація опорних знань: 

1. Що слід розуміти під загальними положеннями судового розгляду? 

2. Хто є учасником судового розгляду та які наслідки їх неприбуття у судове 

3. засідання? 

4. Яка роль головуючого у судовому засіданні? 

5. Які заходи вживаються до порушників порядку судового засідання? 

6. У чому полягає процедура судового розгляду? 

7. В чому полягає сутність судових дебатів? 

8. Яка суть та призначення останнього слова обвинуваченого? 

ІІІ. Вирішення практичних ситуацій. 

Ситуація№1 

Під час судового розгляду головуючий з‘ясував, що потерпілий Недбайло В.С. не з‘явився у 

судове засідання без поважних причин. 

 Чи можливий, в цьому випадку, судовий розгляд за відсутності потерпілого? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 Чи може суд застосувати стягнення стосовно Недвиги 

В.С.?__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Ситуація№2 

           Під час судового розгляду потерпілий Косянчук заявив клопотання про проведення повторної 

експертизи, мотивуючи це тим, що він не впевнений в об‘єктивності експерта. Суд задовольнив 

клопотання і своєю ухвалою доручив проведення повторної експертизи в іншій експертній установі.            

Чи правомірними є дії 

суду?__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Ситуація№3 

         До судді звернувся один з обвинувачених з клопотанням про відкладення судового розгляду на 

15 днів у зв‘язку з тим, що його захисник приймає участь у іншому судовому засіданні.  

 Як вирішити заявлене 

клопотання?____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ситуація№4 

У судовому засіданні обвинувачений заявив відвід прокуророві, при цьому зазначив, що останній не 

може бути об‘єктивним державним обвинувачем у кримінальному провадженні з двох причин. По-

перше, прокурор брав участь у проведенні досудового розслідування в кримінальному провадженні 

(давав слідчому вказівки про проведення слідчих(розшукових) дій). По-друге, даючи коментар події 

в ЗМІ прокурор вже висловив свою думку, що обвинувачений винуватий у інкримінованому йому 

кримінальному правопорушенні. 

 Чи буде задоволено заявлений відвід? 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Які повноваження прокурора в кримінальному провадженні? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Чи були порушені вимоги кримінального процесуального закону 

прокурором?____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

      

Методичні рекомендації: 

        Судовий розгляд є однією з основних стадій кримінального процесу. Центральне місце судового 

розгляду серед стадій кримінального судочинства обумовлено особливістю завдань, які 

покладаються на суд як на один із органів державної влади. Відповідно до положень ст. 124 

Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Юрисдикція судів 

поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Саме на суд покладено завдання 

захисту прав і свобод людини і громадянина, що випливає з ч. 1 ст. 55 Конституції України. 

     Як нормами національного законодавства, так і положеннями міжнародно-правових актів, згода 

на обов'язковість яких надана ВР України, задекларовано таке невід'ємне процесуальне право особи, 

яка є учасником кримінального або цивільного судочинства, як право на справедливий судовий 

розгляд. 

        Статтею 2 ЗУ "Про судоустрій і статус суддів" визначаються завдання суду. Цією нормою 

передбачено, що суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному 

право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами 

України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана ВР України. 

     Особливі завдання покладаються на суд КПК. У статті 2 КПК зазначається, що одним із завдань 

кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового 

розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до 

відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна 

особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника 

кримінального провадження була застосована належна правова процедура. 

        Судовий розгляд як одна зі стадій кримінального судочинства має відповідати за змістом і 

формою загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у ст. 7 КПК, сутність яких 

розкривається у подальших його нормах.  

    У частині 1 ст. 318 КПК зазначається, що судовий розгляд має бути проведений і завершений 

протягом розумного строку. Слід зауважити, що строки у кримінальному процесі використовуються 

законодавцем як один із важелів впливу на суб'єктів кримінальних процесуальних правовідносин з 

метою виконання завдань судочинства та захисту прав і законних інтересів особи 



       У КПК тривалість строків розгляду кримінального провадження не передбачена. У частині 1 ст. 

314 та ч. 2 ст. 316 КПК лише передбачаються строки, у які суд має призначити підготовче судове 

засідання (не пізніше п'яти днів з дня надходження обвинувального акта, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або клопотання про звільнення 

від кримінальної відповідальності) та судовий розгляд (не пізніше десяти днів після постановления 

ухвали про його призначення). Але це не означає, що кримінальне провадження може здійснюватися 

невиправдано тривалий час. Саме для цього існує поняття "розумних строків". 

          Для визначення складності кримінального провадження має ураховуватись кількість 

підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється 

провадження, а також обсяг та специфіка процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового 

розслідування. Судовий розгляд справи здійснюється шляхом проведення судового засідання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


