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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 0304 Право  

 

2. Код і назва спеціальності – 6.030401 Правознавство;   

7.03040101 Правознавство 

3. Назва спеціалізації – немає 

4. Назва дисципліни – Кримінальний процес 

5. Тип дисципліни – нормативна 

6. Код дисципліни – НПФ 1.3.1.9 

7. Освітній рівень, на якому 

вивчається дисципліна 

– перший  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– бакалавр ; спеціаліст 

9. Курс / рік навчання – третій /четвертий  

10. Семестр – шостий і сьомий 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів 

ЄКТС / годин) 

– 7 / 288 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 140 

 % від загального обсягу – 48,6% 

 лекційні заняття (годин) – 70 

 % від обсягу аудиторних годин – 50% 

 семінарські заняття (годин) – 70 

 % від обсягу аудиторних годин – 50% 

 самостійна робота (годин) – 148 

 % від загального обсягу – 51,4% 



 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 3,9 

 самостійної роботи – 4,2 

 3) заочна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 30 

 % від загального обсягу – 10,4% 

 лекційні заняття (годин) – 20 

 % від обсягу аудиторних годин – % 

 семінарські заняття (годин) – 10 

 % від обсягу аудиторних годин – % 

 самостійна робота (годин) – 258 

 % від загального обсягу – 3,5% 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять –  

 самостійної роботи –  

12. Форма семестрового контролю – залік, екзамен 

13. Місце дисципліни в логічній 

схемі: 

  

 1) попередні дисципліни – Кримінальне право : Загальна частина 

1.3.1.4. 

 2) супутні дисципліни – Криміналістика ВАФП 2.3.1.5. 

 3) наступні дисципліни – Особливі порядки кримінального 

провадження ВПФП 2.1.9. ; Перегляд 

судових рішень у кримінальному 

провадженні ВПФП 2.1.3 

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

 

2. Заплановані результати навчання 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, 

основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) відтворювати визначення понятійно-термінологічного апарату 

кримінального процесу 

1.2) називати законодавчі акти, що регулюють кримінальну процесуальну 

діяльність; 

1.3) описувати систему стадій кримінального провадження  

1.4) називати засади кримінального процесу, учасників, види доказів, 

процесуальні дії та рішення 

1.5) визначати підстави і умови прийняття процесуальних рішень 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; перетворювати 

словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих 

знань) 

2.1) пояснювати зміст дефініцій кримінального процесу та їх складових 



елементів; 

2.2) класифікувати джерела кримінального процесуального права, учасників, 

докази, запобіжні заходи, слідчі дії тощо  

2.3) встановлювати оптимальну послідовність виконання процесуальних дій 

2.4) передбачати правові наслідки прийняття того чи іншого рішення   

2.5) оцінювати законність, обґрунтованість і мотивованість процесуальних 

рішень 

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати ідеї та концепції 

для розв’язання конкретних задач) 

3.1) вирішувати ситуаційні завдання з наведенням мотивації прийнятого 

рішення ; 

3.2) тлумачити кримінальні процесуальні норм; 

3.3) давати роз’яснення чинного законодавства 

3.4) складати проекти процесуальних рішень 

3.5) виявляти помилки в процесуальних документах 

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, 

бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) виділяти складові елементи процесуальних дій та рішень 

4.2) виділяти зв’язки між окремими процесуальними діями та рішеннями 

4.3) виявляти процесуальні помилки та порушення 

4.4) знаходити суперечності, прогалини тощо в процесуальних документах 

4.5) використовувати окремі теоретичні положення для вирішення прикладних 

завдань в кримінальній процесуальній діяльності 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю) 

5.1) формувати правову позицію відповідно до обставин кримінального 

провадження 

5.2) аргументувати власну позицію щодо прийняття процесуального рішення 

5.3) належним чином обґрунтовувати та мотивувати процесуальні рішення  

5.4) уміти обирати необхідну процесуальну дію та рішення  

5.5) використовувати дані науки кримінального процесу для підвищення 

професійних знань 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) аргументувати наявність недоліків в твердженнях, доводах іншого 

учасника процесу ; 

6.2) робити висновок щодо вирішення опитань ; 

6.3) доводити наявність порушення приписів правових норм кримінального 

процесуального права 

6.4) оцінювати законність, обґрунтованість, мотивованість процесуальних 

рішень 

6.5) наводити аргументи щодо пропонованого рішення по застосуванню 

кримінальних процесуальних норм 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатовимірності та 

альтернативності сучасної культури) 



7.1) формувати власне бачення щодо планування досудового розслідування та 

судового розгляду кримінального провадження; 

7.2) виділяти складові елементи інститутів кримінального процесуального 

права  

7.3) пропонувати шляхи вирішення окремих проблемних питань 

законодавчого регулювання та правозастосовчої практики 

7.4) окреслити коло проблемних питань доктрини кримінального процесу 

7.5) формулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства та 

правозастосовної практики 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Поняття та основні положення кримінального процесу 

 

Поняття кримінального процесу. Кримінальний процес як вид державної 

діяльності, як галузь права, як наука, як навчальна дисципліна.  

Кримінальний процес, кримінальне судочинство, правосуддя. Соціальне 

призначення, цілі та завдання кримінального процесу. 

Історичні форми кримінального процесу. Обвинувальний, інквізиційний, 

змагальний, змішаний кримінальний процес. 

Система кримінального процесу. Поняття та ознаки стадій.  

Предмет і метод кримінально-процесуального права. Система 

кримінально-процесуального права. Загальна та Особлива частини. Доказове 

право. Правові інститути. Норми кримінально-процесуального права. 

Кримінально-процесуальне право і суміжні галузі права. 

Кримінально-процесуальні відносини і кримінально-процесуальна 

діяльність. Специфіка суб’єктного складу, змісту, підстав виникнення, зміни та 

припинення кримінально-процесуальних відносин. Процесуальні дії та 

процесуальні рішення. 

Поняття процесуальної форми. Єдність та диференціація процесуальної 

форми. 

Поняття кримінально-процесуальних функцій. Специфіка, види та 

суб’єкти кримінально-процесуальних функцій. Обвинувачення, захист, 

вирішення справи, розслідування, судовий контроль, прокурорський нагляд. 

Процесуальні гарантії: поняття, види і система. Процедура, принципи, 

обов’язки, процесуальний примус. 

Наука кримінального процесу: предмет, система і методи. 

Кримінально-процесуальне право України як навчальна дисципліна. 

Поняття джерела кримінально-процесуального права. Кримінальний 

процесуальний закон. 

Система джерел кримінально-процесуального права: Конституція України, 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких дана Верховною Радою 

України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Закони України.  

Проблеми застосування підзаконних нормативних актів у кримінально-

процесуальній діяльності. Рішення Конституційного Суду України. Рішення 

Європейського суду з прав людини. Постанови Пленуму Верховного Суду 

України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та 



кримінальних справ. 

Правила чинності кримінального процесуального закону в просторі. 

Правила чинності кримінального процесуального закону в часі. Зворотна сила 

закону. Правила чинності кримінального процесуального закону за колом осіб. 

Привілеї та імунітети відповідно до норм міжнародних договорів. 

Недоторканність Президента України, народних депутатів України, суддів. 

Питання застосування іноземного законодавства на території України. 

Судово-правова реформа і реформа кримінального процесуального 

законодавства. 

 

Тема 2. Принципи кримінального провадження 

 

Поняття, ознаки та значення принципів кримінального процесу. Проблеми 

нормативного закріплення принципів. Наслідки порушення принципів. 

Поняття системи принципів. Загальноправові, міжгалузеві та галузеві 

принципи. Принципи судоустрою та принципи кримінального процесу. 

Принципи процесу та загальні умови процесуальної діяльності в окремих 

стадіях. Конституційні та інші принципи. 

Верховенство права. Законність. Рівність перед законом і судом. Повага до 

людської гідності. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність. 

Недоторканність житла чи іншого володіння особи. Таємниця спілкування. 

Невтручання у приватне життя. Недоторканність права власності. Презумпція 

невинуватості та забезпечення доведеності вини. Свобода від самовикриття та 

право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї. Заборона двічі 

притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме 

правопорушення. Забезпечення права на захист. Доступ до правосуддя та 

обов’язковість судових рішень. Змагальність сторін та свобода в поданні ними 

суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Безпосередність 

дослідження показань, речей і документів. Забезпечення права на оскарження 

процесуальних рішень, дій чи бездіяльності. Публічність. Диспозитивність. 

Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування 

технічними засобами. Розумність строків. Мова, якою здійснюється 

кримінальне провадження. 

 

Тема 3. Суб’єкти кримінального провадження 
 

Поняття і класифікація суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності. 

Учасники процесу, учасники судового розгляду, сторони. Поняття правового 

статусу. Права, обов’язки, процесуальні гарантії, відповідальність суб’єктів 

кримінального процесу. Поняття компетенції та повноважень.  

Система судів в Україні, що розглядають кримінальні справи. Судові 

ланки та судові інстанції. Завдання та функції суду. Процесуальний статус суду, 

слідчого судді, судді, головуючого, присяжного. Повноваження слідчого судді 

при здійсненні судового контролю в стадії досудового розслідування.  

Прокурор у кримінальному процесі. Завдання та функції прокурора. 

Поняття нагляду за додержанням законів органами, які проводять досудове 

розслідування і оперативно-розшукову діяльність. Повноваження прокурора 



при здійсненні нагляду. Поняття процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням. Повноваження прокурора при підтриманні державного 

обвинувачення в суді. Повноваження прокурора по нагляду при застосуванні 

заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян. 

Органи досудового розслідування та слідчі у кримінальному процесі. 

Завдання та функції слідчого. Повноваження слідчого при прийнятті 

процесуальних рішень про спрямування кримінального провадження, 

повідомлення про підозру, застосування заходів примусу, провадженні слідчих 

(розшукових) та інших процесуальних дій. Поняття самостійності та 

незалежності слідчого, їх обсяг, межі та гарантії. Процесуальний статус 

керівника органу досудового розслідування. Органи, що здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність. Оперативні підрозділи та їх повноваження у 

кримінальному провадженні.  

Учасники кримінального процесу, які мають власний інтерес у 

кримінальному процесі. Правовий статус підозрюваного: права, обов’язки, їх 

гарантії. Підстави та порядок набуття статусу підозрюваного. Заходи примусу, 

що можуть бути застосовані до підозрюваного. Правовий статус 

обвинуваченого: права, обов’язки, їх гарантії. Підстави та порядок визнання 

особи обвинуваченим. Заходи примусу, що можуть бути застосовані до 

обвинуваченого. Правовий статус потерпілого: права, обов’язки, їх гарантії. 

Підстави та порядок визнання особи потерпілим. 

Цивільний позов у кримінальному процесі. Процесуальний статус 

цивільного позивача. Підстави та порядок набуття статусу цивільного позивача. 

Процесуальний статус цивільного відповідача: права, обов’язки та їх гарантії. 

Підстави та порядок набуття статусу цивільного відповідача. 

Учасники кримінального процесу, які представляють та захищають 

інтереси інших осіб. Захисник у кримінальному процесі. Процесуальні права, 

обов'язки, їх гарантії та процесуальна відповідальність захисника. Особи, які 

можуть бути захисником. Допуск захисника до участі у провадженні. 

Процесуальний статус законних представників. Процесуальний статус 

представника потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача. 

Процесуальний статус адвоката свідка. 

Обставини, які виключають участь у кримінальному процесі. Підстави і 

процесуальний порядок відводів. 

Інші учасники кримінального процесу, їх процесуальне становище: свідок, 

перекладач, поняті, експерт, спеціаліст, секретар судового засідання. Питання 

участі народу у здійснення правосуддя. 

Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві. Державний захист працівників суду і правоохоронних органів. 

 

Тема 4. Докази і доказування в кримінальному процесі 

 

Поняття доказового права. Поняття істини. Абсолютна, відносна, 

конкретна, матеріальна, об'єктивна, судова істина.  

Поняття доказу у теорії кримінального процесу. Факти, обставини справи, 

фактичні дані, відомості, інформація, джерела доказів. Поняття засобу 



доказування.  

Властивості доказів: належність, допустимість, достатність, достовірність.  

Класифікація судових доказів. Прямі і непрямі докази. Обвинувальні і 

виправдовувальні докази. Первинні і похідні докази. Особисті і матеріальні 

докази. Поняття та класифікація джерел доказів. 

Поняття предмету доказування. Елементи предмету доказування. Поняття 

меж доказування. Встановлення обставин, що сприяли вчиненню злочину.  

Специфіка предмету доказування у справах про злочини неповнолітніх. 

Специфіка предмету доказування у справах про застосування примусових 

заходів медичного характеру.  

Поняття процесу доказування. Елементи процесу доказування. Понятгя 

збирання доказів і його зміст. Способи та етапи збирання доказів. Поняття та 

засоби перевірки доказів. Оцінка доказів. Принципи оцінки доказів.  

Поняття подання доказів. Суб'єкти, які подають докази. Процесуальні дії 

щодо одержаних документів і предметів в порядку подання доказів. 

Суб'єкти доказування у кримінальному провадженні. Поняття, види 

суб'єктів доказування. Обов'язок доказування і тягар доказування. 

Повноваження суду щодо доказування.  

Презумції і преюдиції у кримінально-процесуальному доказуванні. 

Поняття обгрунтованості і вмотивованості процесуальних рішень. Моральні 

засади доказування. Особливості процесу доказування в окремих стадіях 

кримінального провадження. 

Поняття допустимості доказів. Загальні принципи побудови і система 

правил перевірки допустимості доказів. Правило про належного суб'єкта 

доказування. Правила про належне джерело доказів. Правила про належну 

процедуру доказування. Правило про «плоди отруйного дерева».  

Поняття процесуального джерела доказів. Види процесуальних джерел 

доказів.  

Показання свідка. Поняття імунітету свідка. Особи, які не можуть бути 

допитані в якості свідка або можуть відмовитися давати показання. Показання 

потерпілого. Показання підозрюваного. Показання обвинуваченого. Повне або 

часткове визнання вини, обмова, самообмова, алібі. Поняття показань з чужих 

слів. Допустимість показань з чужих слів. 

Речові докази. Порядок зберігання речових доказів. Вирішення питання 

про речові докази після закінчення кримінального провадження. Документи - 

речові докази. 

Поняття висновку експерта. Зміст висновку експерта. Поняття спеціальних 

знань. Процесуальні види експертиз.  

Поняття та види документів. Поняття оригінала та дублікта документа. 

Поняття електронного документа. Порядок зберігання документів. Протоколи 

процесуальних дій як документи у кримінальному провадженні. Матеріали 

фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації. Документи, 

складені за результатами оперативно-розшукової діяльності.  

 

Тема 5. Процесуальні строки і процесуальні витрати 

 

Поняття процесуальних строків. Види процесуальних строків. Правила 



обчислення строків у кримінальному процесі. Порядок поновлення 

процесуальних строків. 

Поняття і склад процесуальних витрат у кримінальному судочинстві. 

Визначення розміру процесуальних витрат. Розподіл процесуальних витрат. 

Відстрочення та розстрочення процесуальних витрат. 

Витрати на правову допомогу. Витрати, пов’язані із прибуттям до місця 

досудового розслідування або судового провадження. Витрати, пов’язані із 

залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів. 

Витрати, пов’язані із зберіганням і пересиланням речей і документів. 

 

Тема 6. Заходи забезпечення кримінального провадження 

 

Поняття та види заходів забезпечення кримінального провадження. 

Поняття та значення процесуального примусу в кримінальному 

провадженні. Види заходів процесуального примусу. Процесуальний примус і 

кримінально-процесуальна відповідальність. 

Поняття, значення і система запобіжних заходів. Мета, підстави і порядок 

застосування запобіжних заходів. Клопотання про застосування запобіжного 

заходу. Скасування або зміна запобіжних заходів. 

Тримання під вартою. Підстави і порядок застосування тримання під 

вартою. Порядок продовження строку тримання під вартою. Порядок 

утримання осіб, які взяті під варту. Процесуальні гарантії прав заарештованого. 

Визначення розміру застави для звільнення особи з-під варти. Порядок 

звільнення особи з-під варти. 

Затримання як тимчасовий запобіжний захід. Порядок, підстави та умови 

затримання. Затримання з метою приводу. Заборона затримання без дозволу 

суду. Підстави для затримання особи без дозволу суду. Повідомлення про 

затримання. 

Особисте зобов’язання. Особиста порука. Домашній арешт. Застава. 

Розмір застави. Звернення застави в дохід держави. Застосування електронних 

засобів контролю. 

Передання неповнолітнього підозрюваного або обвинуваченого під нагляд 

батьків, опікунів чи піклувальників або адміністрації дитячої установи. 

Заходи процесуального примусу і провадження слідчих дій. 

Інші заходи забезпечення кримінального провадження: судові виклики і 

привід, накладення грошового стягнення, тимчасове обмеження у користуванні 

спеціальним правом, відсторонення від посади, тимчасовий доступ до речей і 

документів, тимчасове вилучення майна, арешт майна.  

 

Тема 7. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, 

досудове розслідування, прокуратури і суду 

 

Поняття реабілітації в кримінальному процесі. Правова природа 

реабілітації громадянина.  

Підстави і передумови відшкодування шкоди громадянину, завданої 

незаконними діями органів, що ведуть кримінальний процес. Види шкоди, що 



підлягають відшкодуванню. Суб’єкти правовідносин, що виникають в зв'язку з 

відшкодуванням. Порядок вирішення питань про відшкодування шкоди. 

 

Тема 8. Загальні положення досудового розслідування 

 

Початок досудового розслідування. Єдиний реєстр досудових 

розслідувань. Порядок внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. 

Поняття, значення та завдання стадії досудового розслідування.  

Форми досудового розслідування. Досудове слідство і дізнання: поняття та 

завдання. Строки досудового розслідування. Порядок продовження строків 

досудового розслідування. 

Поняття загальних положень досудового розслідування. Органи, які 

здійснюють досудове розслідування.  

Підслідність кримінальних правопорушень. Види підслідності: предметна 

(родова), територіальна, персональна, за зв’язком справ.  

Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.  

Порядок визнання потерпілим, цивільним позивачем, притягнення особи 

як цивільного відповідача в стадії досудового розслідування. Забезпечення 

цивільного позову і можливої конфіскації майна. Участь понятих, перекладача і 

спеціаліста в досудовому розслідуванні.  

Забезпечення прав учасників процесу. Обов’язковість розгляду клопотань 

учасників процесу. Процесуальні рішення та процесуальні акти в стадії 

досудового розслідування. Оскарження дій, рішень чи бездіяльності під час 

досудового розслідування.  

Процесуальна фіксація досудового розслідування. Таємниця досудового 

розслідування. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. 

Судовий контроль і прокурорський нагляд в стадії досудового розслідування. 

 

Тема 9. Слідчі (розшукові) дії 

 

Слідчі (розшукові) дії: поняття, види та система. Співвідношення слідчих і 

процесуальних дій. 

Загальні правила провадження слідчих (розшукових) дій. Підстави та 

порядок прийняття рішень про провадження слідчих (розшукових) дій. 

Судовий порядок одержання дозволу на провадження слідчих (розшукових) 

дій. Фіксація факту, ходу та результатів слідчих (розшукових) дій. Протоколи 

слідчих (розшукових) дій. Застосування звукозапису, відеозйомки і 

фотографування, а також інших науково-технічних засобів при проведенні 

слідчих (розшукових) дій. 

Загальні положення про допит особи. Допит підозрюваного. Допит свідка і 

потерпілого. Процесуальні умови та порядок їх допиту. Протокол допиту. 

Особливості допиту малолітньої чи неповнолітньої особи. 

Одночасний допит декількох осіб (очна ставка): підстави та мета 

проведення. Процесуальні умови та порядок проведення одночасного допиту.  

Пред'явлення для впізнання. Види, процесуальні умови та порядок 

проведення. Протокол пред’явлення для впізнання. Пред'явлення особи для 



впізнання. Впізнання поза візуальним спостереженням. Впізнання за 

фотознімками. Пред'явлення речей для впізнання. Особливості пред'явлення 

трупа для впізнання. Впізнання в режимі відеоконфенренції. 

Проникнення до житла чи іншого володіння особи. Поняття житла чи 

іншого володіння особи. Обшук: поняття та мета проведення. Підстави для 

проведення обшуку. Процесуальні умови та порядок проведення обшуку. 

Ухвала про дозвіл на проведення обшуку. Протокол обшуку. Підстави для 

відмови у проведенні обшуку. 

Огляд: поняття і види. Підстави для проведення огляду. Процесуальні 

умови і порядок проведення огляду. Особливості огляду трупа. Проведення 

ексгумації трупа. 

Слідчий експеримент: поняття, мета проведення та умови допустимості. 

Особливості проведення слідчого експерименту в житлі чи іншому володінні 

особи. Протокол слідчого експерименту. 

Освідування особи: поняття та мета проведення. Процесуальні умови і 

порядок проведення. Протокол освідування. 

Призначення і проведення експертизи. Підстави, процесуальні умови і 

порядок залучення експерта. Розгляд слідчим суддею клопотання про 

залучення експерта. Направлення особи на стаціонарну медичну або 

психіатричну експертизу. Отримання зразків для експертного дослідження. 

Поняття негласних слідчих (розшукових) дій. Підстави для проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій. Проведення слідчих (розшукових) дій без 

ухвали слідчого судді. Фіксація ходу та результатів негласних слідчих 

(розшукових) дій. 

Поняття та види втручання у приватне спілкування. Поняття аудіо- та 

відеоконтролю особи або місця. Накладення арешту на кореспонденцію. Огляд 

і виїмка кореспонденції. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж. Зняття 

інформації з електронних інформаційних систем. 

Таємне обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 

володіння особи. Встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. 

Спостереження за особою, річчю або місцем. Контроль за вчиненням злочину: 

поняття та форми (контрольована поставка, контрольована та оперативна 

закупка, спеціальний слідчий експеримент, імітування обставин злочину). 

Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності. 

Використання конфіденційного співробітництва. Негласне отримання зразків 

для порівняльного дослідження. 

 

Тема 10. Повідомлення про підозру 

 

Поняття підозри. Поняття та значення повідомлення особи про підозру. 

Підстави та процесуальний порядок повідомлення особи про підозру.  

Зміст письмового повідомлення про підозру. Порядок вручення 

письмового повідомлення про підозру. Строк вручення письмового 

повідомлення про підозру. Роз'яснення прав підозрюваного. Особливості 

повідомлення про підозру окремим категоріям осіб. 

Повідомлення про нову підозру. Зміна раніше повідомленої підозри. 

 



Тема 11. Зупинення і закінчення досудового розслідування 

 

Підстави і порядок зупинення досудового розслідування. Оголошення 

підозрюваного розшук. Порядок відновлення досудового розслідування. 

Поняття закінчення досудового розслідування. Форми закінчення 

досудового розслідування: закриття кримінального провадження; звернення до 

суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності; 

звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру. 

Закриття кримінального провадження: поняття та підстави. Закриття 

кримінального провадження за реабілітуючими підставами. Закриття 

кримінального провадження за нереабілітуючими підставами. Порядок 

закриття кримінального провадження. Закриття справи щодо підозрюваного. 

Рішення про закриття кримінального провадження. Оскарження рішення про 

закриття кримінального провадження.  

Порядок та підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності. 

Закінчення досудового розслідування зі складанням обвинувального акту. 

Порядок відкриття матеріалів провадження іншій стороні. Зміст 

обвинувального акту. Додатки до обвинувального акту. Реєстр матеріалів 

досудового розслідування. Клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру. 

 

Тема 12. Підсудність. Підготовче провадження в суді першої інстанції 

 

Поняття і види підсудності. Підсудність справ за предметною (родовою) 

ознакою Територіальна (місцева) підсудність кримінальних справ. Інстанційна 

підсудність. Персональна підсудність. Одноособовий та колегіальний розгляд 

матеріалів кримінального провадження. Направлення кримінального 

провадження з одного суду до іншого. Недопустимість спорів про підсудність. 

Автоматизована система документообігу суду. 

Суть і завдання стадії підготовчого провадження. Порядок підготовчого 

судового засідання. Рішення, які приймаються у підготовчому судовому 

засідання: про затвердження або відмову в затвердженні угоди; про закриття 

провадження; про повернення обвинувального акту, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру 

прокурору; про направлення обвинувального акту, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру для 

визначення підсудності; про призначення судового розгляду. 

Вирішення питань, пов'язаних з підготовкою до судового розгляду. 

Призначення судового розгляду. 

Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження після закінчення 

підготовчого провадження в суді. 

 

 

Тема 13. Загальні положення судового розгляду 

 



Суть і завдання стадії судового розгляду. Загальні умови судового 

розгляду. Керівна роль суду. Повноваження головуючого в судовому засіданні. 

Розгляд справ колегією суддів. Присяжні, їх права та обов'язки. Секретар 

судового засідання. 

Реалізація принципів кримінального процесу в судовому розгляді: 

безпосередність, усність судового розгляду і незмінність складу суду. Рівність 

сторін. Змагальність судочинства. 

Учасники судового розгляду, їх права та обов'язки. Наслідки неявки 

учасника процесу в судове засідання. 

Межі судового розгляду. Вирішення питання про нове обвинувачення. 

Зміна обвинувачення в суді. Підстави і порядок відкладення судового розгляду 

і зупинення кримінального провадження.  

 

Тема 14. Судовий розгляд. Судові рішення 

 

Порядок судового засідання. Основні частини судового засідання. Поняття 

та підстави проведення скороченого судового розгляду. 

Підготовча частина судового засідання. Питання, які вирішуються в 

підготовчій частині, та послідовність їх вирішення.  

Судове слідство: поняття та завдання. Початок судового слідства. Обсяг 

доказів та порядок їх дослідження. Система судових дій в судовому розгляді. 

Використання науково-технічних засобів у судовому слідстві. Участь 

спеціаліста в судовому слідстві.  

Допит обвинуваченого і порядок його проведення. Допит свідків і 

потерпілих, роз'яснення їм прав та обов'язків. Створення в суді умов, які 

виключають вплив зацікавлених осіб на свідків і потерпілих. Порядок допиту 

свідка і потерпілого. Умови і порядок оголошення показань обвинуваченого, 

свідка і потерпілого, які були дані ними в ході досудового розслідування. 

Особливості допиту неповнолітніх свідків і потерпілих. Проведення допиту в 

режимі відеоконференції. Проведення експертизи в суді. Підстави і порядок 

призначення експертизи. Допит експерта. Провадження додаткової та 

повторної експертизи. Оголошення протоколів і документів у судовому 

засіданні. Проведення в судовому засіданні впізнання, огляду та інших дій. 

Судові доручення. Закінчення судового слідства. 

Судові дебати: поняття, значення, порядок проведення. Особи, які беруть 

участь у судових дебатах. Репліки. Останнє слово обвинуваченого. Підстави і 

порядок відновлення судового слідства. 

Вирок та ухвала суду. Поняття і значення вироку як акту правосуддя. Види 

вироків. Правові властивості вироку. Внутрішні властивості вироку: законність, 

обґрунтованість, справедливість і мотивованість. Зовнішні властивості вироку: 

обов’язковість, виключність, преюдиційність. Питання, які вирішуються судом 

під час ухвалення вироку. Підстави ухвалення обвинувального вироку. Види 

обвинувального вироку. Підстави ухвалення виправдувального вироку. 

Вирішення питання про захист майнових прав у вироку суду; вирішення 

цивільного позову. Порядок ухвалення вироку. Таємниця наради суддів. 

Окрема думка судді. 



Зміст і форма вироку. Вступна, описово-мотивувальна і резолютивна 

частини вироку. Ухвала суду (постанова судді): зміст, форма, порядок 

винесення. Закриття кримінального провадження в судовому засіданні. Журнал 

судового засідання, його зміст та значення.  

Основні напрямки удосконалення судового розгляду кримінальних справ. 

 

Тема 15. Провадження в суді апеляційної інстанції 

 

Судові рішення, на які може бути подана апеляція. Порядок і строки 

апеляційного оскарження. Особи, які мають право подати апеляцію. Зміст 

апеляційної скарги. Заперечення на апеляційну скаргу. Залишення апеляційної 

скарги без руху. Повернення апеляційної скарги. Наслідки порушення строку 

на апеляційне оскарження. Наслідки подання апеляції. Доповнення, зміна і 

відмова від апеляційної скарги. 

Порядок відкриття апеляційного провадження. Відмова у відкритті 

апеляційного провадження. Суди, які розглядають справи в апеляційному 

порядку. Підготовка до апеляційного провадження. Вирішення питань, 

пов’язаних з підготовкою до апеляційного провадження.  

Розгляд справи в суді апеляційної інстанції. Строки розгляду справи в суді 

апеляційної інстанції. Обсяг перевірки справи апеляційним судом. Судове 

слідство в суді апеляційної інстанції. Закриття апеляційного провадження.  

Результати апеляційного провадження. Ухвала суду апеляційної інстанції. 

Вирок суду апеляційної інстанції. Підстави для скасування або зміни судового 

рішення суду першої інстанції. Підстави для закриття провадження. Підстави 

для ухвалення судом апеляційної інстанції вироку, ухвали про застосування 

примусових заходів виховного або медичного характеру. 

 

Тема 16. Провадження в суді касаційної інстанції 

 

Судові рішення, які можуть бути перевірені в касаційному порядку. 

Особи, які мають право на касаційне оскарження судових рішень. Строки 

касаційного оскарження. 

Порядок касаційного оскарження судових рішень. Рух справи в касаційній 

інстанції. Наслідки надходження касаційних скарг і порядок відкриття 

касаційного провадження. Зміст касаційної скарги. Заперечення на касаційну 

скаргу. Залишення касаційної скарги без руху. Повернення касаційної скарги. 

Доповнення, зміна і відмова від касаційної скарги. 

Порядок відкриття касаційного провадження. Відмова у відкритті 

касаційного провадження. Суд, який розглядає справи в касаційному порядку. 

Підготовка до касаційного провадження. Розгляд справи судом касаційної 

інстанції. Обсяг перевірки справи судом касаційної інстанції.  

Результати касаційного провадження. Ухвала суду касаційної інстанції. 

Підстави для скасування або зміни судового рішення в касаційному порядку. 

Недопустимість погіршення становища засудженого чи виправданого. Ухвала 

суду касаційної інстанції.  

 

Тема 17. Провадження з перегляду судових рішень за нововиявленими 



обставинами та Верховним Судом України 

 

Підстави для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. 

Поняття та види нововиявлених обставин. Строки перегляду судових рішень за 

нововиявленими обставинами. Особи, які мають право порушити питання про 

перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Суди, що 

розглядають справи за нововиявленими обставинами. Порядок розгляду справ 

за нововиявленими обставинами. 

Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України. 

Особи, які мають право подати заяву про перегляд судового рішення 

Верховним Судом України. Строки та порядок подання заяви про перегляд 

судових рішень. Зміст заяви про перегляд судових рішень. Перевірка заяви 

Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ. Підготовка до розгляду та розгляд справи Верховним Судом України. 

Повноваження Верховного Суду України при перегляді судових рішень. Ухвала 

Верховного Суду України. 

 

Тема 18. Виконання судових рішень 

 

Суть і завдання стадії виконання судових рішень. Набрання судовим 

рішенням законної сили його виконання. Звернення судового рішення до 

виконання.  

Відстрочка виконання вироку. Питання, які вирішуються судом під час 

виконання вироків. Порядок вирішення судом питань, пов’язаних із 

виконанням вироку. Суди, які вирішують питання в стадії виконання судового 

рішення. Питання, які вирішуються судом після виконання вироку. Зарахування 

у строк відбування покарання часу перебування засудженого в лікувальній 

установі. Зняття судимості. 

 

Тема 19. Особливі порядки кримінального провадження 
 

Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх. Правова 

природа спеціальних правил кримінального провадження щодо неповнолітніх. 

Предмет доказування у кримінальному провадження щодо неповнолітніх. 

Запобіжні заходи, що застосовуються до неповнолітніх. Особливості 

досудового розслідування злочинів, вчинених неповнолітніми. Порядок 

виклику неповнолітнього підозрюваного. Виділення матеріалів щодо 

неповнолітнього в окреме провадження. Особливості розгляду справ про 

злочини неповнолітніх в суді першої інстанції. Участь в суді захисника, 

законних представників неповнолітнього обвинуваченого, представників 

служби у справах дітей, кримінальної міліції у справах дітей. Дії суду при 

дослідженні обставин, що можуть негативно вплинути на неповнолітнього. 

Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку. Застосування судом до 

неповнолітнього примусових заходів виховного характеру. Проблеми 

вдосконалення кримінального провадження щодо неповнолітніх. 

Особливості кримінального провадження щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру. Підстави для застосування 



примусових заходів медичного характеру. Порядок здійснення досудового 

розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру. Обов'язкова участь захисника. Проведення 

судово-психіатричної експертизи. Предмет доказування у кримінальному 

провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. 

Порядок закінчення досудового розслідування. Клопотання про застосування 

примусових заходів медичного характеру: зміст і форма. Особливості розгляду 

справи в суді. Порядок судового розгляду справ про застосування примусових 

заходів медичного характеру. Питання, які вирішує суд. Ухвала про 

застосування або відмову у застосуванні примусових заходів медичного 

характеру. Скасування або зміна примусових заходів медичного характеру. 

Відновлення кримінального провадження щодо особи, до якої були застосовані 

примусові заходи медичного характеру.  

Особливості кримінального провадження у формі приватного 

обвинувачення. Сутність кримінального провадження у формі приватного 

обвинувачення. Кримінальні правопорушення, провадження по яких 

здійснюється у формі приватного обвинувачення. Ініціювання кримінального 

провадження у формі приватного обвинувачення. Наслідки відмови 

потерпілого чи його представника від обвинувачення. Відшкодування шкоди 

потерпілому. 

Особливості кримінального провадження на підставі угод. Види угод в 

кримінальному провадженні. Угода про примирення. Угода про визнання 

винуватості. Зміст угод. Порядок ініціювання та укладення угоди. Обставини, 

що враховуються при укладенні угоди. Порядок судового провадження на 

підставі угоди. Вирок на підставі угоди. Наслідки невиконання угоди. 

Особливості кримінального провадження щодо окремої категорії осіб. 

Особливості провадження щодо: народного депутата України; судді 

Конституційного Суду України, професійного судді, а також присяжного і 

народного засідателя на час здійснення ними правосуддя; кандидата у 

Президенти України; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

Голови Рахункової палати, його першого заступника, заступника, головного 

контролера та секретаря Рахункової палати; депутата місцевої ради; адвоката; 

Генерального прокурора України, його заступника. 

Особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що 

становлять державну таємницю. Охорона державної таємниці під час 

кримінального провадження. Доступ до матеріалів, які містять державну 

таємницю. Особливості проведення експертизи у кримінальному провадженні, 

яке містить державну таємницю.  

Особливості 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. Службові особи, уповноважені на вчинення 

процесуальних дій. Строк звернення із клопотанням про арешт тимчасово 

вилученого майна. Строк законного затримання особи.  

Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Умови 

відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Особи, які 



мають право звертатися до суду і підсудність заяви про відновлення втрачених 

матеріалів. Підготовка заяви до розгляду і судовий розгляд. Судове рішення. 

 

Тема 20. Міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства 

 

Поняття міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні. 

Принципи міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства. 

Нормативно-правові акти про міжнародного співробітництва у сфері 

кримінального судочинства.  

Основні види міжнародного співробітництва у кримінальному 

провадженні: видача правопорушників (екстрадиція), надання допомоги у 

кримінальному переслідуванні, передача провадження у кримінальних справах, 

передача засуджених осіб для відбування покарання, виконання вироків 

іноземних судів. Коло суб’єктів міжнародних відносин у сфері кримінального 

судочинства.  

 

Тема 21. Кримінальний процес зарубіжних країн 

 

Загальна характеристика кримінального процесу континентальної системи 

права: принципи процесу, суб’єкти, доказування, досудове провадження. 

Судовий розгляд і вирішення справи судом першої інстанції. Апеляційне і 

касаційне провадження. Перегляд вироків, що вступили в законну силу. 

Кримінальний процес англосаксонської системи права. Принципи процесу. 

Загальна характеристика доказового права. Досудове провадження в справі. 

Судовий розгляд. Оскарження і перегляд вироку. 

4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  
у тому числі 

усього  
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

шостий семестр 

Тема 1. Поняття та основні 

положення кримінального 

процесу 

14 4 4 - - 6 8 - - - - 8 

Тема 2. Принципи 

кримінального 

провадження 

14 4 4 - - 6 18 2 - - - 16 

Тема 3. Суб’єкти 

кримінального 

провадження 

22 6 6 - - 10 14 2 2 - - 10 

Тема 4. Докази і 

доказування в 

кримінальному процесі 

22 8 8 - - 6 22 2 2 - - 18 

Тема 5. Процесуальні 

строки і процесуальні 

витрати 

6 2 2 - - 2 4 - - - - 4 



Тема 6. Заходи 

забезпечення 

кримінального 

провадження 

22 6 6 - - 10 22 2 - - - 20 

Тема 7. Відшкодування 

шкоди, завданої 

незаконними рішеннями, 

діями чи бездіяльністю 

органів, які здійснюють 

оперативно-розшукову 

діяльність, досудове 

розслідування, прокуратури 

і суду 

10 - - - - 10 10 - - - - 10 

Усього за шостий семестр 110 30 30 - - 50 98 8 4 - - 86 

сьомий семестр 

Тема 8. Загальні положення 

досудового розслідування 
10 2 2 - - 6 10 - - - - 10 

Тема 9. Слідчі (розшукові) 

дії 
22 8 8 - - 6 14 2 2 - - 10 

Тема 10. Повідомлення про 

підозру 
8 2 2 - - 4 6 - - - - 6 

Тема 11. Зупинення і 

закінчення досудового 

розслідування 

10 2 2 - - 6 16 2 - - - 14 

Тема 12. Підсудність. 

Підготовче провадження в 

суді першої інстанції 

8 2 2 - - 4 10 - - - - 10 

Тема 13. Загальні 

положення судового 

розгляду 

10 2 2 - - 6 10 - - - - 10 

Тема 14. Судовий розгляд. 

Судові рішення 
16 4 6 - - 6 20 2 2 - - 16 

Тема 15. Провадження в 

суді апеляційної інстанції 
14 4 2 - - 8 16 2 - - - 14 

Тема 16. Провадження в 

суді касаційної інстанції 
12 2 2 - - 8 16 2 - - - 14 

Тема 17. Провадження з 

перегляду судових рішень 

за нововиявленими 

обставинами та Верховним 

Судом України 

12 2 2 - - 8 16 - - - - 16 

Тема 18. Виконання 

судових рішень 
12 2 2 - - 8 14 - - - - 14 

Тема 19. Особливі порядки 

кримінального 

провадження 

20 6 6 - - 8 20 2 2 - - 16 

Тема 20. Міжнародне 

співробітництво у сфері 

кримінального судочинства 

14 2 2 - - 12 12 - - - - 12 

Тема 21. Кримінальний 

процес зарубіжних країн 
10 - - - - 10 10 - - - - 10 

Усього в сьомому семестрі 178 40 40 - - 98 190 12 6 - - 172 

Усього годин 288 70 70 - - 148 288 20 10 - - 258 



 

4.2. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 

1. Тема 1. 

Поняття та основні положення кримінального процесу 

4 - 

2. Тема 2. 

Принципи кримінального провадження 

4 - 

3. Тема 3. 

Суб’єкти кримінального провадження 

6 2 

4. Тема 4. 

Докази і доказування в кримінальному процесі 

8 2 

5. Тема 5. 

Процесуальні строки і процесуальні витрати 

2 - 

6. Тема 6. 

Заходи забезпечення кримінального провадження 

6 - 

 Усього в шостому семестрі 30 4 

7. Тема 7. 

Загальні положення досудового розслідування 

2 - 

8. Тема 8. 

Слідчі (розшукові) дії 

8 2 

9. Тема 9. 

Повідомлення про підозру 

2 - 

10. Тема 10. 

Зупинення і закінчення досудового розслідування 

2 - 

11. Тема 11. 

Підсудність. Підготовче провадження в суді першої інстанції 

2 - 

12. Тема 12. 

Загальні положення судового розгляду 

2 - 

13. Тема 13. 

Судовий розгляд. Судові рішення 

6 2 

14. Тема 14. 

Провадження в суді апеляційної інстанції 

2 - 

15. Тема 15. 

Провадження в суді касаційної інстанції 

2 - 

16. Тема16 . 

Провадження з перегляду судових рішень за ново-виявленими 

обставинами та Верховним Судом України 

2 - 

17. Тема 17. 

Виконання судових рішень 

2 - 

18. Тема 18. 

Особливі порядки кримінального провадження 

6 2 

19. Тема 19. 

Міжнародне співробітництво у сфері кримінального 

судочинства 

2 - 

 Усього в сьомому семестрі 40 6 

Усього 70 10 

 

4.3. Завдання для самостійної роботи студентів 



№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 

1. 
Тема 1. 

Поняття та основні положення кримінального процесу 
6 8 

 Завдання: 
1. Опрацювати рекомендовані джерела та знайти 

і проаналізувати наявні дефініції 
  

  
2. Опрацювати рекомендовані джерела та знайти 

і проаналізувати наявні класифікації 
  

  3. Заповнити порівняльну таблицю стадій   

2. 
Тема 2. 

Принципи кримінального провадження 
6 16 

 Завдання: 
1. Опрацювати рекомендовані джерела та знайти 

і проаналізувати наявні дефініції 
  

  
2. Опрацювати рекомендовані джерела та знайти 

і проаналізувати наявні класифікації 
  

  
3. Заповнити порівняльну таблицю окремих 

принципів процесу 
  

  4. Письмово вирішити ситуаційні завдання   

3. 
Тема 3. 

Суб’єкти кримінального провадження 
10 10 

 Завдання: 
1. Опрацювати рекомендовані джерела та знайти 

і проаналізувати наявні дефініції 
  

  
2. Опрацювати рекомендовані джерела та знайти 

і проаналізувати наявні класифікації 
  

  
3. Заповнити порівняльну таблицю щодо прав та 

обов’язків учасника процесу 
  

  4. Письмово вирішити ситуаційні завдання   

4. 
Тема 4. 

Докази і доказування в кримінальному процесі 
6 18 

 Завдання: 
1. Опрацювати рекомендовані джерела та знайти 

і проаналізувати наявні дефініції 
  

  
2. Опрацювати рекомендовані джерела та знайти 

і проаналізувати наявні класифікації 
  

  4. Письмово вирішити ситуаційні завдання   

  3. Підготовка проекту процесуального акта   

  4. Письмово вирішити ситуаційні завдання   

5. 
Тема 5. 

Процесуальні строки і процесуальні витрати 
2 4 

 Завдання: 
1. Опрацювати рекомендовані джерела та знайти 

і проаналізувати наявні дефініції 
  

  
2. Заповнити порівняльну таблицю 

процесуальних строків 
  

  
3. Обчислити процесуальні строки відповідно до 

ситуаційного завдання 
  

  4. Письмово вирішити ситуаційні завдання   

6. 
Тема 6. 

Заходи забезпечення кримінального провадження 
10 20 

 Завдання: 
1. Опрацювати рекомендовані джерела та знайти 

і проаналізувати наявні дефініції 
  



  
2. Заповнити порівняльну таблицю щодо 

запобіжних заходів 
  

  3. Скласти проект процесуального документа   

  4. Проаналізувати процесуальне рішення   

  4. Письмово вирішити ситуаційні завдання   

7. 

Тема 7. 

Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, 

діями чи бездіяльністю органів, які здійснюють оперативно-

розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури 

і суду 

10 10 

 Завдання: 
1. Опрацювати рекомендовані джерела та знайти 

і проаналізувати наявні дефініції 
  

  2. Проаналізувати процесуальне рішення   

8. 
Тема 8. 

Загальні положення досудового розслідування 
6 10 

 Завдання: 
1. Опрацювати рекомендовані джерела та знайти 

і проаналізувати наявні дефініції 
  

  2. Скласти проект процесуального документа   

  3. Проаналізувати процесуальне рішення   

  4. Письмово вирішити ситуаційні завдання   

9. 
Тема 9. 

Слідчі (розшукові) дії 
6 10 

 Завдання: 
1. Опрацювати рекомендовані джерела та знайти 

і проаналізувати наявні дефініції 
  

  2. Скласти проект процесуального документа   

  3. Проаналізувати процесуальне рішення   

  4. Підготовка ділової гри   

  5. Письмово вирішити ситуаційні завдання   

10. 
Тема 10. 

Повідомлення про підозру 
4 6 

 Завдання: 
1. Опрацювати рекомендовані джерела та знайти 

і проаналізувати наявні дефініції 
  

  2. Скласти проект процесуального документа   

  3. Проаналізувати процесуальне рішення   

  4. Письмово вирішити ситуаційні завдання   

11. 
Тема 11. 

Зупинення і закінчення досудового розслідування 
6 14 

 Завдання: 
1. Опрацювати рекомендовані джерела та знайти 

і проаналізувати наявні дефініції 
  

  2. Скласти проект процесуального документа   

  3. Проаналізувати процесуальне рішення   

  4. Письмово вирішити ситуаційні завдання   

12. 
Тема 12. 

Підсудність. Підготовче провадження в суді першої інстанції 
4 10 

 Завдання: 
1. Опрацювати рекомендовані джерела та знайти 

і проаналізувати наявні дефініції 
  

  2. Скласти проект процесуального документа   

  3. Письмово вирішити ситуаційні завдання   

  4. Проаналізувати процесуальне рішення   



13. 
Тема 13. 

Загальні положення судового розгляду 
6 10 

 Завдання: 
1. Опрацювати рекомендовані джерела та знайти 

і проаналізувати наявні дефініції 
  

  2. Скласти проект процесуального документа   

  3. Письмово вирішити ситуаційні завдання   

  4. Проаналізувати процесуальне рішення   

14. 
Тема 14. 

Судовий розгляд. Судові рішення 
6 16 

 Завдання: 
1. Опрацювати рекомендовані джерела та знайти 

і проаналізувати наявні дефініції 
  

  2. Скласти проект процесуального документа   

  3. Проаналізувати процесуальне рішення   

  4. Підготовка ділової гри   

  5. Письмово вирішити ситуаційні завдання   

15. 
Тема 15. 

Провадження в суді апеляційної інстанції 
8 14 

 Завдання: 
1. Опрацювати рекомендовані джерела та знайти 

і проаналізувати наявні дефініції 
  

  2. Скласти проект процесуального документа   

  3. Проаналізувати процесуальне рішення   

  4. Письмово вирішити ситуаційні завдання   

16. 
Тема 16. 

Провадження в суді касаційної інстанції 
8 14 

 Завдання: 
1. Опрацювати рекомендовані джерела та знайти 

і проаналізувати наявні дефініції 
  

  2. Скласти проект процесуального документа   

  3. Проаналізувати процесуальне рішення   

  4. Письмово вирішити ситуаційні завдання   

17. 

Тема 17. 

Провадження з перегляду судових рішень за нововиявленими 

обставинами та Верховним Судом України 

8 16 

 Завдання: 
1. Опрацювати рекомендовані джерела та знайти 

і проаналізувати наявні дефініції 
  

  2. Скласти проект процесуального документа   

  3. Проаналізувати процесуальне рішення   

  4. Письмово вирішити ситуаційні завдання   

18. 
Тема 18. 

Виконання судових рішень 
8 14 

 Завдання: 
1. Опрацювати рекомендовані джерела та знайти 

і проаналізувати наявні дефініції 
  

  2. Скласти проект процесуального документа   

  3. Проаналізувати процесуальне рішення   

  4. Письмово вирішити ситуаційні завдання   

19. 
Тема 19. 

Особливі порядки кримінального провадження 
8 16 

 Завдання: 
1. Опрацювати рекомендовані джерела та знайти 

і проаналізувати наявні дефініції 
  

  2. Скласти проект процесуального документа   



  3. Проаналізувати процесуальне рішення   

  4. Письмово вирішити ситуаційні завдання   

20. 

Тема 20. 

Міжнародне співробітництво у сфері кримінального 

судочинства 

10 12 

 Завдання: 
1. Опрацювати рекомендовані джерела та знайти 

і проаналізувати наявні дефініції 
  

  2. Скласти проект процесуального документа   

  3. Проаналізувати процесуальне рішення   

21. 
Тема 21. 

Кримінальний процес зарубіжних країн 
10 10 

 Завдання: 

1. Підготувати огляд кримінального 

процесуального законодавства щодо досудового 

розслідування окремої зарубіжної країни (за 

власним вибором) 

  

  

2. Підготувати огляд кримінального 

процесуального законодавства щодо судового 

розгляду в  окремій зарубіжній країні (за власним 

вибором) 

  

  

2. Підготувати огляд кримінального 

процесуального законодавства щодо 

перевірочних стадій процесу в  окремій 

зарубіжній країні (за власним вибором) 

  

Усього 148 258 

 

 

4.4. Індивідуальні завдання 

 У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти виконують 

індивідуальні завдання у вигляді науково-дослідних робіт та рефератів, 

виконання курсових робіт а також контрольних робіт студентами заочної 

форми навання. Теми науково-дослідних робіт та рефератів, а також методичні 

рекомендації щодо їх виконання визначаються в навчально-методичних 

матеріалах з навчальної дисципліни. 

5.  Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань; 

- складання окремих видів документів. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у 

формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів 

щодо засвоєння матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове(у тому числі тестове) опитування на семінарських 

заняттях; 



3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування; 

4) захист підготовленого звіту про виконання ІНДЗ; 

5) складання окремих видів документів за ситуаційними завданнями; 

6) захист підготовленого публічного виступу. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного заліку або 

заліку з використанням комп’ютерних технологій за вибором викладача, який 

проводить семінарські заняття, в шостому семестрі і усного екзамену в сьомому 

семестрі.  

Структура залікового білету включає три теоретичних питання, структура 

екзаменаційного білету включає три теоретичних питання і задачу. 
 

 

6. Схема нарахування балів 

 

 6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється 

відповідно до такої схеми: 

 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 Інші форми та види 

навчальної діяльності  

 

   
      

 100 балів    
       

        

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 Всі  

форми навчання 
        

10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 100 балів – 

за результатами  виконання  

і захисту курсової роботи  
      

40 балів – 

за результатами  навчання 
під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 40 балів – 

за результатами  навчання 
під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

 

        

20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 25 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

  

      

       

 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   

 

6.2. Дисципліна вивчається протягом двох семестрів і передбачає 

складання підсумкового контролю у формі семестрового заліку та семестрового 

екзамену (як підсумку вивчення всієї дисципліни), кількість балів, отриманих 

студентом за результатами вивчення навчальної дисципліни, визначається за 

формулою: 

РВНД = [(ППК1+ППК2+…ППКn)×0,7+ПКе]/m+Е, де: 

РВНД – кількість балів, отриманих студентом за результатами вивчення 

навчальної дисципліни;  

ППК1, ППК2, ППКn – кількість балів, набраних студентом за результатами 



поточного і підсумкового контролю у семестрі (семестрах), у яких підсумковий 

контроль передбачався у формі заліку, де n – кількість таких семестрів; 

ПКе – кількість балів, набраних студентом за результатами поточного 

контролю у семестрі, в якому передбачається підсумковий контроль у формі 

семестрового екзамену (як підсумку вивчення всієї дисципліни); 

m – кількість семестрів вивчення навчальної дисципліни; 

Е – кількість балів, отриманих студентом за результатами складання 

семестрового екзамену (як підсумку вивчення всієї дисципліни). 

 

Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної дисципліни, 

обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і 

кількості лекцій, передбачених навчальним планом, і визначається згідно з 

додатками 1 і 2 до Положення про організацію освітнього процесу в 

Хмельницькому університеті управління та права.   

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 35 лекційних 

занять (15 лекційних занять у шостому семестрі і 20 лекційних занять у 

сьомому семестрі) за денною формою навчання і 10 лекційних занять 

(відповідно 4 і 6 лекційних занять) за заочною формою навчання.   

За денною формою навчання  

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів: 

Шостий семестр: 
№ 

з/п 

Форма 

навчання 

Кількість 

лекцій за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Денна 15 0,5 1,5 2 2,5 3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7,5 8 8,5 9,5 10 

2. Заочна 4 1,5 2,5 3,5 5 х х х х х х х х х х х 

 

 

Сьомий семестр: 
№ 
з/п 

Форма 
навчання 

Кількість 
лекцій за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Денна 15 0,5 1 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 

2. Заочна 6 1 1,5 2,5 3,5 4,5 5,0 х х х х х х х х х      

 

 

 

6.3. Обсяг балів, здобутих студентом під час семінарських занять, 

обчислюється за сумою балів, здобутих під час кожного із занять, передбачених 

навчальним планом, і визначається згідно з додатком 3 до Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та 

права.  

З цієї навчальної дисципліни у шостому семестрі передбачено проведення 

15 семінарських занять за денною формою навчання і 2 семінарських заняття за 

заочною формою навчання. У сьомому семестрі передбачено проведення 19 

семінарських занять за денною формою навчання і 3 семінарських заняття за 

заочною формою навчання. 



Отже, рівень знань студентів під час семінарських занять може 

оцінюватися кількістю балів у таких межах: 

 

Шостий семестр 

 
№ 

з/п 

 

Рівень  

знань студентів 

Кількість семінарських занять  

відповідно до навчального плану 

15 занять 2 заняття 

1. Високий (творчий) 90-100 % 3,0-3,5 14,0-15,0 

2. 
Достатній (конструктивно-

варіативний) 

82-89 % 2,5 12,5-13,5 

74-81 % 2,5 11,5-12,0 

3. Середній (репродуктивний) 
64-73 % 2,0 10,0-11,0 

60-63 % 2,0 9,0-9,5 

4. 
Низький (рецептивно-

продуктивний) 

35-59 % 1,0-1,5 5,5-8,5 

0-34 % 0,0-0,5 0-5,0 

 

Сьомий семестр 

 
№ 

з/п 

 

Рівень  

знань студентів 

Кількість семінарських занять  

відповідно до навчального плану 

20 занять 3 заняття 

1. Високий (творчий) 90-100 % 3,0 9,5-10,0 

2. 
Достатній (конструктивно-

варіативний) 

82-89 % 2,5 8,5-9,0 

74-81 % 2,5 7,5-8,0 

3. Середній (репродуктивний) 
64-73 % 2,0 6,5-7,0 

60-63 % 2,0 6,0 

4. 
Низький (рецептивно-

продуктивний) 

35-59 % 1,0-1,5 3,5-5,5 

0-34 % 0,0-0,5 0-3,0 

 

6.4. Обсяг балів, передбачений для нарахування за самостійну роботу 

студентів денної форми навчання, розподіляється так: 

- 12 балів - за виконання завдань для самостійної роботи до кожної теми; 

- 8 балів - за виконання індивідуальних завдань. 

Обсяг балів, передбачений для нарахування за самостійну роботу 

студентів заочної форми навчання, розподіляється так: 

- 17 балів - за виконання завдань для самостійної роботи до кожної теми; 

- 8 балів - за виконання індивідуальних завдань. 

Розподіл балів здійснюється залежно від обсягу та складності завдань 

згідно з пунктом 4.3.17 Положення про організацію освітнього процесу в 

Хмельницькому університеті управління та права. 

 

 

7. Рекомендовані джерела 
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