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АНОТАЦІЇ ДО ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Савічев С. О. Правнича природа судового розгляду кримінальних
провадень місцевими судами. – Кваліфікаційна робота на правах рукопису.

Випускна робота магістра зі спеціальності 081 «Право». – Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського. Факультет права,
гуманітарних і соціальних наук. Кафедра галузевих юридичних наук. 
Кременчук, 2019.

Випускну роботу магістра присвячено дослідженню ознак і змісту 
категорії «правосуддя» та близьких до неї понять «судоустрій», «правовладдя»,
«судівництво», «судочинство», «судова діяльність». Визначено правову природу
судового розгляду в кримінальному провадженні. Надано визначення поняття
судового слідства – найважливішого етапу судового розгляду, що є 
пізнавальною судовою діяльністю стосовно дослідження й оцінювання доказів в 
обставинах змагальності сторін кримінального провадження (сторони захисту 
та сторони обвинувачення), що спрямована на вирішення кримінально-
правового конфлікту, прагнення до відновлення соціальної справедливості. 
Судове слідство має внутрішню структуру, а судові дії виступають його 
структурними елементами – структурні компоненти судового слідства у вигляді 
процесуальних дій пізнавального характеру, певної системи способів дії сторін 
провадження та суду в змагальному судовому провадженні, що спрямована на 
перевірку, дослідження та оцінювання доказів. За наслідками дослідження 
визначено коло судових дій, що можливо здійснювати при судовому розгляді.

Ключові слова: судове провадження, кримінальне провадження, судовий
розгляд, судове слідство, судова дія.



Savichev S.O. The legal nature of the judicial review of criminal proceedings 
by local courts. – A Qualifying Scientific Work as a Manuscript.

Graduating master’s work in the specialty 081 «Law». – Kremenchuk 
Mykhailo Ostrogradskyi National University. Faculty of Law, Humanity and Social 
sciences. Department of Jurisprudence Sciences. Kremenchuk, 2019.

Graduating master’s work is devoted to the study of the features and content of 
the category of «justice» and its related concepts of «judicial system», «rule of law»,
«judiciary», «judicial proceedings», «judicial activity». The legal nature of the trial in 
the criminal proceedings is determined. The definition of the concept of judicial 
investigation, the most important stage of judicial review, is a cognitive judicial 
activity in relation to the investigation and evaluation of evidence in the 
circumstances of the adversarial parties of the criminal proceedings (the parties of 
defense and the prosecution side), aimed at resolving the criminal law conflict, the 
desire to restore social justice. The judicial investigation has an internal structure, and 
judicial actions are its structural elements – the structural components of the judicial 
investigation in the form of procedural actions of a cognitive nature, a certain system 
of methods of action of the parties to the proceedings and the court in a competitive 
trial aimed at the verification, research and evaluation of evidence. According to the 
results of the investigation, a range of court actions is possible, which may be carried 
out in court proceedings.

Keywords: court proceedings, criminal proceedings, court proceedings, judicial
proceedings, judicial proceedings.


