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1.ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників
Обсяг
навчальної дисципліни
(денна форма )
Статус навчальної дисципліни: Загальна кількість годин: 180
нормативна
Шифр та назва спеціальності: 081 «Право»
Галузь знань 08 Право
Лекції (теоретична підготовка): 40
Рік підготовки: 3
Семестри: 6

Практичні: 36

Кількість кредитів ECTS: 6

Самостійна робота: 104
Вид контролю: екзамен

Однією з важливих галузей знань, якими повноцінно повинен володіти майбутній
фахівець у сфері права є вивчення порядку провадження у кримінальних справах.
Особливої актуальності така вимога набуває з огляду на проведення у державі судової
реформи, прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу, реформування
роботи слідчого та прокурорського апарату з метою якісного покращення та ефективного
забезпечення захисту прав особи, відходу від декларативних процесуальних гарантій.
Підготовка юристів у цій галузі має стати одним з пріоритетних напрямів діяльності
держави на сучасному етапі. Важливо, щоб випускники вищих навчальних закладів
володіли необхідними знаннями у галузі кримінального процесу на базі стійкої
сформованої правової культури мислення. «Кримінальний процес» є дисципліною, яка
спрямована на підготовку фахівців у сфері права.
Студенти отримують ґрунтовні знання з правового регулювання трудових та тісно
пов’язаних з ними відносин, які виникають в процесі реалізації громадянами права на
працю. Фахівці у сфері трудового права володіють знаннями правового регулювання
відносин соціального партнерства, зайнятості населення, виникнення та припинення
трудових відносин, робочого часу та часу відпочинку, оплати праці, дисциплінарної та
матеріальної відповідальності, охорони праці, вирішення трудових спорів. Після
завершення вивчення дисципліни «Трудове право» студенти можуть вільно оперувати
основними категоріями трудового права, характеризувати сутність трудових правовідносин
(індивідуальних і колективних), використовувати практичні навички при вирішенні
конкретних життєвих ситуацій, складанні документів тощо у майбутній професійній
діяльності.
Програма курсу «Кримінальний процес» підготовлена з урахуванням типових програм
для вищих навчальних закладів. Вона передбачає висвітлення основних положень України
та комплексних підходів щодо виникнення, зміни та припинення трудових відносин.
Навчальний курс «Кримінальний процес» розрахований на студентів закладів вищої освіти
з урахуванням наявності у них базового рівня знань (середньої освіти), які навчаються за
освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра. Він побудований відповідно до
вимог Європейської Кредитно-Трансферної системи (ECTS).
Курс «Кримінальний процес» для студентів ІІІ курсу розрахований на VI-й семестр,
передбачає 40лекційних, 36 практичних години, а також 104 години самостійної роботи. У
змісті курсу можна виділити два змістові модулі.
Предмет дисципліни: кримінальне процесуальне законодавство, практика його
застосування, кримінально-процесуальна діяльність і процесуальні правовідносини,
кримінально-процесуальна діяльність органів досудового розслідування, прокуратури і
суду, теорія і історія кримінального процесу..
Програма навчальної дисципліни складається з 6-ти кредитів:
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1.. Засади
кримінально-процесуального законодавства. Суб’єкти кримінального
провадження.
2. Докази і доказування у кримінальному процесі. Відшкодування шкоди у кримінальному
процесі. Процесуальні строки і витрати. Заходи забезпечення кримінального провадження
3. Досудове розслідування
4. Підсудність та підготовче судове провадження. Поняття та особливості судового
розгляду. Виконання судових рішень
5. Провадження в суді апеляційної, касаційної інстанції. Провадження у Верховному Суді
України. Провадження за нововиявленими обставинами. Особливості здійснення
кримінального провадження окремих категорій справ.
6. Міжнародні стандарти прав людини у сфері кримінального провадження
Навчальна дисципліна «Кримінальний процес» призначена для студентів вищих
навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 081 «Право», галузь знань 08 «Право»
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Вона є нормативною навчальною
дисципліною. Передумовами для вивчення цієї дисципліни є знання, навички й уміння,
отримані студентами в межах дисциплін циклу загальної та професійної підготовки.
Мета курсу. Однією з важливих галузей знань, якими повноцінно повинен володіти
майбутній фахівець у сфері права є вивчення порядку провадження у кримінальних
справах. Особливої актуальності така вимога набуває з огляду на проведення у державі
судової реформи, прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу,
реформування роботи слідчого та прокурорського апарату з метою якісного покращення
та ефективного забезпечення захисту прав особи, відходу від декларативних процесуальних
гарантій.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Кримінальний процес» є:
− оволодіння знаннями про засади кримінально-процесуального законодавства;
− розуміння правової природи та особливостей суб’єктів кримінального
провадження;
− вміння встановлювати докази і доказування у кримінальному процесі;
− дослідження особливостей відшкодування шкоди у кримінальному процесі;
− оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навиками щодо
заходів забезпечення кримінального провадження;
− проведення аналізу загальних положень досудового розслідування;
− розуміння провадження у: суді апеляційного та касаційного провадження,
Верховному Суді України, за нововиявленими обставинами, щодо здійснення
кримінального провадження окремих категорій справ;
− вироблення власної позиції щодо розуміння необхідності міжнародного
співробітництва під час кримінального провадження;
− розуміння міжнародно-правових механізмів досягнення високого рівня захисту
прав людини.
Досягнення поставлених завдань дозволить сформувати у студентів систему знань
чинного законодавства України про кримінальний процес, отримати навички у розв’язанні
конкретних професійних завдань, навички щодо механізму здійснення кримінального
провадження, що і є метою цього курсу.
2.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Студенти повинні сформувати необхідні загальні та професійні компетентності
відповідно до вимог освітньої програми:
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Шифр
згідно
ОПП
ЗК 1
ЗК 2
ЗК 3

Компетентності

ЗК 4

Здатність до абстрактного мислення аналізу та синтезу.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності.
Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово

ЗК6

Навички використання комунікаційних технологій.

ЗК7

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК9
ЗК10

Здатність працювати в команді.
Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК11

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права,
прав і свобод людини і громадянина в Україні.

СК3

Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності,
розуміння їх правової природи.

СК4

Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також
практики Європейського суду з прав людини.

СК5

Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів міжнародного
публічного права, а також міжнародного приватного права.

СК6

Знання і розуміння основ права Європейського Союзу.

СК7

Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин
національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з
таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і
адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне
право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.

СК8

Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм
матеріального і процесуального права.

СК 11
СК12

Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.
Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати
правові позиції.
Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і
застосування набутих знань у професійній діяльності.

СК 13
СК14.

Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих
способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог
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СК 15
СК 16

професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення
персональних даних та конфіденційної інформації.
Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування.
Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів,
розуміння їх правового характеру і значення.

СК 17.

Здатність до застосування в юридичній діяльності системи кримінальноправових норм, які визначають підстави та принципи кримінальної
відповідальності, а також те, які суспільно небезпечні діяння є злочинними
і які покарання слід застосовувати до осіб, що їх вчинили.

СК 18.

Знання предметної області та розуміння судової і правоохоронної
діяльності держави.

СК 19.

Здатність здійснювати кримінально-правову кваліфікацію кримінальних
правопорушень.

СК 20

Здатність застосовувати засоби, прийоми та методи збирання, дослідження,
оцінки доказів для розкриття, розслідування, судового розгляду та
попередження кримінальних правопорушень.
Здатність
застосовувати
нормативно-правові засади
здійснення
оперативно-розшукової діяльності.
Вміння аналізувати нормативні акти, якими визначається компетенція
органів державної влади і управління

СК 21.
СК 25

ПРН 1
ПРН3.
ПРН 4
ПРН 5.

Програмні результати навчання
Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь
невідомих умов та обставин..
Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.
Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої
проблеми.
Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з
достатньою обґрунтованістю.

ПРН 6.

Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему

ПРН 7

Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати
матеріали за визначеними джерелами.
Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та
всебічного встановлення певних обставин.

ПРН 8
ПРН 9

Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога,
і діяти відповідно до отриманих рекомендацій.

ПРН13

Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням
професійного та суспільного контексту

ПРН18

Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин,
цінностей та принципів функціонування національної правової системи.

7

ПРН19

Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних
правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.

ПРН20.

Пояснювати природу та зміст основних правових явищ іпроцесів.

ПРН 21

Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати
юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.
Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до
правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях.

ПРН 22

Бакалавр повинен знати:
• теорію кримінального процесу;
• кримінальне процесуальне законодавство та практику його застосування органами
розслідування, прокуратури та судом;
• фактори, що визначають та впливають на діяльність органів розслідування;
• засоби кримінально-процесуального регулювання діяльності органів досудового
розслідування, прокуратури та суду;
• теорію прийняття процесуальних рішень, їх структуру, системні якості і функціональне
призначення в діяльності слідчого з розслідування кримінальних правопорушень.
Бакалавр повинен уміти:
• застосовувати у практичній діяльності знання з: теорії кримінального процесу, історії
розвитку
кримінально-процесуального
законодавства,
діючого
кримінальнопроцесуального законодавства;
• розуміти ефективні засоби підвищення боротьби зі злочинністю та вдосконалення
кримінально-процесуального закону, кримінально-процесуального законодавство;
• правильно тлумачити і застосовувати норми кримінального процесу;
• самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання;
• визначати, юридично обґрунтовувати і відстоювати свою позицію, давати правову і
моральну оцінку суспільно небезпечним діянням, розвивати своє юридичне мислення.
• вирішувати практичні задачі.
3. Короткий зміст дисципліни.
Тема 1. Поняття, завдання, значення та джерела кримінального процесу
Поняття кримінального процесу як виду державної діяльності. Завдання
кримінального процесу. Роль кримінального процесу у державному механізмі боротьби зі
злочинністю та в охороні прав і свобод особи. Історичні форми кримінального процесу.
Стадії кримінального процесу. Функції кримінального процесу: поняття, основні види.
Кримінально-процесуальна форма, її зміст і значення. Процесуальні відносини: поняття та
особливості. Процесуальні гарантії: поняття і значення. Джерела кримінального
процесуального права. Наука кримінального процесуального права, її розвиток в Україні.
Кримінальний процес як навчальна дисципліна, її завдання. Зв'язок кримінального процесу
з іншими галузями права, суміжними науками, а також з оперативно-розшуковою
діяльністю.
Тема 2. Засади кримінально-процесуального законодавства
Поняття, значення і система засад кримінального провадження. Конституційні
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засади кримінального провадження, їх значення та зміст. Верховенство права. Рівність
перед законом і судом. Повага до людської гідності. Забезпечення права на свободу та
особисту недоторканість. Недоторканність житла чи іншого володіння особи. Таємниця
спілкування. Невтручання у приватне життя. Презумпція невинуватості та забезпечення
доведеності вини. Забезпечення права на захист. Змагальність сторін та свобода в поданні
ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Забезпечення права
на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності. Гласність і відкритість судового
провадження та його повне фіксування технічними засобами. Мова, якою здійснюється
кримінальне провадження. Засади, закріплені у Кримінальному процесуальному кодексі, їх
значення та зміст. Недоторканість права власності. 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 провадження. Доступ до правосуддя та
обов’язковість судових рішень. Безпосередність дослідження показань, речей і документів.
Публічність. Диспозитивність. Розумність строків.
Тема 3. Суб’єкти кримінального провадження
Поняття і класифікація учасників кримінального провадження. Державні органи і посадові
особи, які ведуть процес. Суд, як орган правосуддя. Його повноваження і завдання. Хто
може бути рекомендований на посаду судді. Присяга судді. Слідчий суддя.
Сторониобвинувачення.Прокурор, його завдання і повноваження у кримінальному
провадженні на різних його стадіях. Керівник органу досудового розслідування, слідчі,
дізнавачі, оперативні підрозділи, їх завдання і повноваження. Обставини, що виключають
можливість участі у упровадженніслідчого судді, присяжного, прокурора,
слідчого,дізнавача. Відводи й самовідводи. Сторона захисту.Поняття захисту в
кримінальному процесі.Підозрюваний, обвинувачений, засуджений, виправданий, їх права
і обов’язки. Захисник підозрюваного, обвинуваченого, його завдання, права та обов'язки.
Коло осіб, які можуть бути захисниками. Обставини, які виключають участь особи у
провадженніяк захисника. Запрошення, призначення, заміна захисника. Момент допуску
захисника до участі у провадженні. Підставиобов'язкової участі захисника в кримінальному
процесі. Відмова підозрюваного, обвинуваченоговід захисника. Оплата праці
захисника.Законний представник підозрюваного, обвинуваченого. Коло осіб, які можуть
брати участь у провадженніяк законні представники, їхні права та обов'язки.Потерпілий,
його права і обов’язки. Представник, законний представник потерпілого, їх повноваження.
Інші учасники кримінального провадження, їх права і обов’язки.
Тема 4. Докази і доказування у кримінальному процесі
Поняття і значення кримінально-процесуального доказування. Доказове право. Теорія
пізнання і теорія доказів. Мета доказування у кримінальному процесі. Поняття і зміст
істини
у
кримінальному
процесі.
Предмет
і
межі
доказування
у
кримінальномупровадженні. Особливості предмета доказування в окремих категоріях
проваджень. Поняття доказів та їх процесуальних джерел. Належність і допустимість
доказів. Класифікація доказів та їх джерел. Процес доказування у кримінальному
провадженні, його елементи. Збирання доказів. Способи збирання доказів. Застосування
науково-технічних засобів для збирання доказів. Оцінка доказів. Принципи доказування.
Обов’язок доказування. Участь у доказуванні підозрюваного, обвинуваченого, захисника,
потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та інших осіб. Поняття та
значення оцінки доказів. Правила оцінки доказів. Характеристика джерел доказів.
Показання підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка, експерта, їх предмет і
значення. Перевірка і оцінка показань. Обмова і самообмова у показаннях підозрюваного
та обвинуваченого. Речові докази, їх поняття й види. Процес формування речових доказів.
Оцінка речових доказів. Поняття і види документів як джерел доказів. Використання
матеріалів, зібраних оперативними підрозділами, як доказів у кримінальному провадженні.
Зберігання речових доказів і документів.
Вирішення питання про речові докази і документи після закінчення кримінального
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провадження. Висновок експерта, його предмет, значення, форма і зміст. Підстави для
призначення експертизи у кримінальному процесі. Випадки обов'язкового призначення
експертизи. Права, обов'язки та відповідальність експерта. Підстави для відводу експерта,
порядок його вирішення. Відмінність експерта від спеціаліста. Перевірка і оцінка висновку
експерта.
Тема 5. Відшкодування шкоди у кримінальному процесі. Процесуальні строки
і витрати.
Протоколи, як засоби збирання й перевірки доказів та їх джерел, їх структура і зміст.
Додатки до протоколів. Значення фіксації процесуальних дій за допомогою технічних
засобів. Коло осіб, які можуть приймати рішення про фіксацію процесуальних дій. Порядок
проведення фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів. Порядок
зберігання оригінальних примірників технічних носіїв інформації. Наслідки
незастосування технічних засобів фіксації кримінального провадження у випадках, якщо
воно є обов’язковим. Журнал судового засідання, його поняття, зміст і значення. Порядок
ведення журналу судового засідання. Ухвали суду, які зазначаються в журналі судових
засідань. Реєстр матеріалів досудового розслідування. Поняття і види процесуальних
рішень. Структура, зміст і порядок виготовлення постанови слідчого, прокурора. Поняття
повідомлення у кримінальному проваджені, підстави їх здійснення, зміст і значення.
Поняття і встановлення процесуальних строків. Обчислення процесуальних строків.
Додержання та поновлення процесуальних строків. Поняття і види процесуальних витрат,
їх зміст. Зменшення розміру процесуальних витрат або звільнення від їх оплати,
відстрочення та розстрочення процесуальних витрат. Розміри процесуальних витрат.
Визначення розміру процесуальних витрат. Розподіл і прийняття рішення щодо
процесуальних витрат. Право потерпілого на відшкодування шкоди, завданої кримінальним
правопорушенням. Підстави і способи відшкодування шкоди потерпілому. Добровільний
спосіб відшкодування шкоди, його зміст. Обмеження щодо відшкодування шкоди, завданої
кримінальним правопорушенням, певним категоріям юридичних осіб. Відшкодування
шкоди потерпілому шляхом стягнення судовим рішенням за результатами розгляду
цивільного позову в кримінальному провадженні.
Підстави і порядок компенсації шкоди потерпілому державою за рахунок
Державного бюджету України. Виплата винагороди викривачу. Підстави і порядок
пред’явлення цивільного позову у кримінальному проваджені, порядок його розгляду і
вирішення судом. Підстави і порядок відшкодування (компенсації) шкоди, завданої
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю оперативного органу, досудового
розслідування, прокуратури або суду.
Тема 6. Заходи забезпечення кримінального провадження
Поняття, призначення і види заходів забезпечення кримінального провадження.
Загальні правила їх застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Поняття виклику, підстави і порядок здійснення. Зміст повістки про виклик. Поважні
причини неприбуття на виклик. Наслідки неприбуття на виклик. Поняття, підстави та
порядок прийняття рішення про привід. Коло осіб, до яких не може бути застосований
привід. Підстави і мета застосування грошового стягнення. Порядок розгляду і
вирішення питання про накладання грошового стягнення та скасування ухвали про
накладення грошового стягнення. Загальні положення тимчасового обмеження у
користуванні спеціальним правом та тимчасового вилучення документів, які
посвідчують користування спеціальним правом. Порядок розгляду і вирішення питання
про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Загальні положення,
порядок розгляду і вирішення питання про відсторонення від посади підозрюваного або
обвинуваченого. Підстави і порядок продовження строку відсторонення від посади та
його скасування. Загальне положення тимчасового доступу до речей і документів,
підстави його застосування. Коло учасників кримінального провадження, які мають
право звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ. Речі і документи, до яких
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заборонено доступ або які містять охоронювану законом таємницю Порядок розгляду і
вирішення питання про тимчасовий доступ до речей і документів та виконання даного
рішення. Поняття, підстави і порядок тимчасового вилучення майна та його
припинення. Поняття і підстави арешту майна. Порядок розгляду і вирішення питання
про арешт майна та скасування рішення про його арешт.
Тема 7. Загальні положення досудового розслідування
Поняття, завдання і значення стадії досудового розслідування. Початок досудового
розслідування. Особи, які уповноважені на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про
кримінальні правопорушення. Форми досудового розслідування. Поняття і види
підслідності. Предметна (родова) підслідність. Територіальна підслідність. Підслідність за
зв’язком справ. Підстави і порядок об’єднання і виділення справ. Строки досудового
розслідування. Підстави й порядок ознайомлення з матеріалами досудового розслідування
до його завершення. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування
до його завершення. Відповідальність винних у розголошені відомостей досудового
розслідування без дозволу уповноважених осіб. Здійснення прокурорського нагляду,
судового та відомчого контролю за додержанням законів органами досудового
розслідування.
Тема 8. Провадження слідчих (розшукових) дій
Поняття та види слідчих (розшукових) дій. Слідчі (розшукові) дії, які проводяться за
постановою і без неї. Підстави до проведення слідчих (розшукових) дій. Порядок виклику і
проведення допиту. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи.
Види і порядок пред’явлення для впізнання. Проведення допиту, впізнання у
режимі відео конференції. Підстави і порядок проведення обшуку. Протокол обшуку.
Огляд, його мета, види і порядок проведення. Огляд місцевості, приміщення, предметів
і документів, тварин, трупа. Протокол огляду. Ексгумація трупа. Поняття, підстави та
процесуальний порядок проведення. Освідування, його поняття, мета, види, підстави та
порядок проведення. Відтворення обстановки та обставин події, його сутність, підстави
та порядок проведення. Протокол відтворення обстановки та обставин події. Мета і
порядок проведення освідування особи. Підстави та порядок призначення експертизи.
Одержання зразків для експертного дослідження. Випадки обов'язкового призначення
експертизи. Порядок залучення експерта. Особливості призначення стаціонарних
судово-медичної та судово-психіатричної експертиз. Поняття та види негласних
слідчих (розшукових) дій. Загальні положення про негласні слідчі чи розшукові дії.
Підстави і порядок прийняття рішення про проведення негласних слідчих чи
розшукових дій. Строки дій ухвали про дозвіл на проведення негласної слідчої
(розшукової) дії та підстави і порядок їх продовження. Порядок фіксації ходу і
результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Негласні слідчі (розшукові) дії,
пов’язані з втручанням у приватне спілкування. Аудіо-, відео-контроль особи.
Накладення арешту на кореспонденцію. Огляд і виїмка кореспонденції. Зняття
інформації з транспортних телекомунікаційних джерел. Зняття інформації з
електронних інформаційних систем. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій.
Обмеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. Спостереження за особою,
річчю або місцем. Контроль за вчиненням злочину. Негласне отримання зразків,
необхідних для порівняльного дослідження.
Тема 9. Повідомлення про підозру
Підстави притягнення до кримінальної відповідальності. Випадки повідомлення про
підозру. Обов’язковість повідомлення підозрюваному про його права. Зміст письмового
повідомлення про підозру. Структура письмового повідомлення про підозру. Порядок
вручення письмового повідомлення про підозру.
Тема 10. Зупинення і закінчення досудового розслідування
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Підстави та порядок зупинення досудового розслідування. Розшук підозрюваного та
відновлення досудового розслідування. Форми закінчення досудового розслідування.
Підстави та порядок закриття кримінального провадження. Порядок звільнення від
кримінальної відповідальності. Структура і зміст клопотання прокурора про звільнення від
кримінальної відповідальності. Порядок розгляду клопотання прокурора. Відновлення
провадження при відмові від поручительства. Завершення досудового розслідування та
надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
Тема 11. Підсудність та його особливості
Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі. Види підсудності.
Підстави та порядок передачі справ з одного суду до іншого. Автоматизована система
документообігу суду. Поняття, сутність і завдання підготовчого судового провадження.
Тема 12. Підготовче судове провадження
Порядок і строки підготовчого судового провадження. Порядок підготовчого
судового провадження. Питання, які з’ясовуються суддею при підготовчому судовому
провадженні. Рішення, які приймаються за результатами підготовчого судового
провадження. Закриття кримінального провадження. Підстави і процесуальний порядок
повернення обвинувального акту, клопотань про застосування примусових заходів
виховного чи медичного характеру прокурору або за підсудністю. Призначення судового
розгляду. Дії судді, пов’язані з підготовкою до судового розгляду. Закінчення підготовчого
судового провадження. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Тема 13. Поняття та особливості судового розгляду
Сутність і значення стадії судового розгляду. Загальні положення судового розгляду
кримінальної справи. Безпосередність, усність, безперервність судового розгляду.
Незмінність складу суду і рівність прав сторін у судовому розгляді. Учасники судового
розгляду та наслідки їх неявки до суду. Підстави і порядок відкладення судового засідання,
зупинення судового провадження. Розпорядок судового засідання. Заходи, які
застосовуються до його порушників. Застосування заходів забезпечення кримінального
провадження, проведення слідчих (розшукових) дій під час судового розгляду. Проведення
процесуальних дій у режимі відео конференції. Межі судового розгляду. Етапи судового
розгляду, їх зміст. Суть, структура і завдання підготовчої частини судового засідання.
Поняття і завдання судового слідства.Порядок дослідження доказів в судовому засідання.
Спрощений порядок судового слідства. Порядок судових дебатів. Промови і репліки сторін.
Останнє слово обвинуваченого.
Тема 14. Виконання судових рішень
Процесуальний порядок постановлення судового рішення. Види судових рішень.
Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового рішення. Поняття і значення вироку.
Види вироків та їх зміст. Питання, що вирішуються судом при постановленні вироку.
Порядок винесення ухвал у судовому засіданні. Ухвалення судового рішення і окрема
думка судді. Проголошення судового рішення. Роз'яснення судового рішення. Вручення
копії судового рішення. Журнал судового засідання. Технічна фіксація перебігу судового
засідання. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції. Спрощене судове
провадження щодо кримінальних проступків. Провадження в суді присяжних. Спеціальне
судове провадження.
Тема 15. Провадження в суді апеляційної та касаційної інстанції.
Види перегляду судових рішень у кримінальному процесі. Правова природа, сутність і
завдання перевірки судових рішень в апеляційному порядку. Судові рішення, які можуть
бути оскаржені в апеляційному порядку. Право на апеляційне оскарження. Особливості
апеляційного оскарження окремих судових рішень. Порядок і строки апеляційного
оскарження. Вимоги до апеляційної скарги. Дії суду першої інстанції після одержання
апеляційних скарг. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції. Залишення
апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова відкриття провадження. Наслідки
подання апеляційної скарги. Підготовка до апеляційного розгляду. Заперечення на
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апеляційну скаргу. Відмова від апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної скарги
під час апеляційного провадження. Межі перегляду судом апеляційної інстанції.
Апеляційний розгляд. Письмове апеляційне провадження. Повноваження суду апеляційної
інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги. Зміна вироку або ухвали суду судом
апеляційної інстанції. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом
апеляційної інстанції. Неповнота судового розгляду. Невідповідність висновків суду
першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження. Істотні порушення
вимог кримінального процесуального закону. Неправильне застосування закону України
про кримінальну відповідальність. Невідповідність призначеного судом покарання ступеню
тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого. Підстави для
призначення нового розгляду в суді першої інстанції. Особливості нового розгляду судом
першої інстанції. Закриття кримінального провадження судом апеляційної інстанції. Судові
рішення суду апеляційної інстанції. Зміст ухвали суду апеляційної інстанції. Вирок, ухвала
про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру суду апеляційної
інстанції. Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого. Порядок
перевірки ухвал слідчого судді. Повернення матеріалів кримінального провадження. Суть і
завдання касаційного провадження. Право на касаційне оскарження. Рішення, які можуть
бути оскаржені в касаційному порядку. Порядок і строки касаційного оскарження.
Касаційна скарга та її зміст. Відкриття касаційного провадження. Підготовка касаційного
розгляду. Межі перегляду судом касаційної інстанції. Процесуальний порядок касаційного
розгляду. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної
скарги. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції.
Судові рішення суду касаційної інстанції. Підстави для перегляду судових рішень
Верховним Судом України. Право на звернення про перегляд судових рішень Верховним
Судом України. Строк подання заяви про перегляд судового рішення. Вимоги до заяви про
перегляд судового рішення Верховним Судом України. Подання заяви про перегляд
судового рішення. Допуск Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і
кримінальних справ справи до провадження. Порядок розгляду справи Верховним Судом
України.Види судових рішень Верховного Суду України та їх обов’язковість.
Тема 16. Провадження у Верховному Суді України.
Перегляд судових рішень Верховним Судом України. Підстави для перегляду
судових рішень Верховним Судом України. Право на звернення про перегляд судових
рішень Верховним Судом України. Строк подання заяви про перегляд судового рішення.
Вимоги до заяви про перегляд судового рішення. Порядок подання заяви про перегляд
судового рішення. Підготовка до перегляду судового рішення у Верховному Суді України.
Порядок розгляду справи Верховним Судом України. Повноваження Верховного Суду
України. Ухвала Верховного Суду України про задоволення заяви. Ухвала Верховного
Суду України про відмову в задоволенні заяви. Повідомлення про ухвалення рішення
тайого виготовлення. Обов’язковість судових рішень Верховного Суду України.
Тема 17. Провадження за нововиявленими обставинами
Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими
обставинами. Характеристика нововиявлених обставин. Особи, які мають право порушити
питання про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Органи
перегляду судових рішень, що набрали законної сили, та межі їх повноважень. Строки
перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Відкриття кримінального
провадження за нововиявленими обставинами. Порядок перегляду судового рішення за
нововиявленими обставинами. Види судових рішень за наслідками кримінального
провадження за нововиявленими обставинами.
Тема 18. Особливості здійснення кримінального провадження окремих
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категорій справ
Види особливих проваджень у кримінальному процесі. Кримінальне провадження на
підставі угод. Види угод, їх ініціювання та умови укладання. Зміст угоди про примирення.
Зміст угоди про визнання винуватості. Загальний порядок судового провадження на
підставі угоди. Вирок на підставі угоди. Наслідки невиконання угоди. Кримінального
провадження у формі приватного обвинувачення. Початок кримінального провадження у
формі приватного обвинувачення. Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному
провадженні у формі приватного обвинувачення. Кримінальне провадження щодо окремої
категорії осіб. Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального
провадження. Особливості притягнення до кримінальної відповідальності окремої категорії
осіб, їх затримання і обрання запобіжного заходу. Кримінальне провадження щодо
неповнолітніх. Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні
щодо неповнолітніх. Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх.
Особливості проведення процесуальних дій та застосування заходів примусу щодо
неповнолітніх
підозрюваних,
обвинувачених.
Порядок
застосування
до
неповнолітньогообвинуваченогопримусових заходів виховного характеру. Застосування
примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку
кримінальної відповідальності. Особливості досудового розслідування у кримінальному
провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру. Кримінальне
провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Підстави для
здійснення кримінальногопровадження щодо застосування примусових заходів медичного
характеру. Особливості досудового та судового кримінального провадження щодо
застосування примусових заходів медичного характеру. Проведення психіатричної
експертизи. Обставини що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо
застосування примусових заходів медичного характеру. Продовження, зміна або
припинення застосування примусових заходів медичного характеру. Особливості
кримінального провадження, яке містить відомості, що становлятьдержавну таємницю.
Охорона державної таємниці під час кримінального провадження. Кримінальне
провадження на території дипломатичнихпредставництв, 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. Місце проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень,
вчинених на території дипломатичних представництв, консульських установ, суден
України. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадже
Тема 19. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.
Загальні засади міжнародного співробітництва. Міжнародна правова допомога при
проведенні процесуальних дій. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення
(екстрадиція). Кримінальне провадження у порядку перейняття. Визнання та виконання
вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб.
Тема 20. Європейські стандарти забезпечення прав людини у кримінальному
процесі України. Особливості імплементації міжнародних стандартів судочинства у
національне законодавство.
Міжнародні стандарти у сфері кримінального судочинства. Історичні аспекти
впровадження міжнародних стандартів судочинства у національне законодавство. Система
захисту прав людини в ООН. Поняття та правова природа європейських стандартів
забезпечення прав людини у кримінальному процесі України. сучасний стан впровадження
міжнародних стандартів судочинства у національне законодавство. Система європейських
стандартів забезпечення прав людини у кримінальному процесі України. Актуальні
питання та перспективи впровадження міжнародних стандартів судочинства у національне
законодавство.
4. Організація навчання.
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№

Тематичний план
Назва теми

Всього годин

Лекції

Практичні Самостійна
заняття
робота
Модуль 1. Загальні положення кримінального процесу
Змістовний модуль 1. Засади кримінально-процесуального законодавства.
Суб’єкти кримінального провадження.
1 Поняття,
завдання,
11
2
1
8
значення та джерела
кримінального
процесу
2 Засади кримінально11
2
1
8
процесуального
законодавства
3 Суб’єкти
8
2
2
4
кримінального
провадження
Змістовний модуль 2. Докази і доказування у кримінальному процесі.
Відшкодування шкоди у кримінальному процесі. Процесуальні строки і
витрати. Заходи забезпечення кримінального провадження
4 Докази і доказування у
10
2
2
6
кримінальному
процесі
5 Відшкодування шкоди
10
2
2
6
у
кримінальному
процесі. Процесуальні
строки і витрати
6 Заходи забезпечення
10
2
2
6
кримінального
провадження
Всього за модуль
60
12
10
38
Модуль 2. Особливі питання кримінального процесу
Змістовний модуль 3. Досудове розслідування
7 Загальні
положення
8
2
2
4
досудового
розслідування
8
Провадження слідчих
7
2
2
3
(розшукових) дій
9 Повідомлення
про
7
2
2
3
підозру
10 Зупинення і закінчення
8
2
2
4
досудового
розслідування
Змістовний модуль 4. Підсудність та підготовче судове провадження. Поняття та
особливості судового розгляду. Виконання судових рішень
11 Підсудність та його
8
2
1
5
особливості
12 Підготовче
судове
7
2
2
3
провадження
13. Поняття та особливості
7
2
2
3
судового розгляду

15

Виконання
судових
8
2
1
5
рішень
Змістовний модуль 5. Провадження в суді апеляційної, касаційної
інстанції. Провадження у Верховному Суді України. Провадження за
нововиявленими обставинами. Особливості здійснення кримінального
провадження окремих категорій справ.
15 Провадження в суді
7
2
2
3
апеляційної
та
касаційної інстанції.
16 Провадження
у
8
2
2
4
Верховному
Суді
України.
17 Провадження
за
7
2
2
3
нововиявленими
обставинами
18 Особливості
8
2
2
4
здійснення
кримінального
провадження окремих
категорій справ
Змістовний модуль 6. Міжнародні стандарти прав людини у сфері
кримінального провадження
19 Міжнародне
15
2
2
11
співробітництво під
час кримінального
провадження.
20 Європейські стандарти
15
2
2
11
забезпечення
прав
людини
у
кримінальному
процесі. Особливості
імплементації
міжнародних
стандартів
судочинства
у
національне
законодавство.
Всього за модуль 2
120
28
26
66
Разом за курс
180
40
36
104
14

5. Тематика практичних занять.
Модуль I
Тема 1. Поняття, завдання, значення та джерела кримінального процесу
План
1. Поняття, сутність та значення кримінального процесу. Завдання кримінального
провадження.
2. Система стадій кримінального процесу.
3. Кримінальна процесуальна форма: поняття, сутність та значення.
4. Поняття та види кримінальних процесуальних функцій.
5. Поняття кримінального процесуального права, його предмет та методи.
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6. Джерела кримінального процесуального права України. Дія кримінального
процесуального закону в просторі, часі та щодо осіб. Застосування кримінального
процесуального закону за аналогією.
Тема 2. Засади кримінально-процесуального законодавства
План
1. Поняття, значення та система засад кримінального провадження.
2. Недоторканність житла чи іншого володіння особи, таємниця спілкування та
невтручання у приватне життя у кримінальному провадженні.
3. Безпосередність дослідження показань, речей і документів у кримінальному процесі.
4. Зміст і значення засади розумних строків у кримінальному процесі. Зміст і значення
презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини.
5. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї у
кримінальному процесі. Публічність як засада кримінального провадження.
Тема 3. Суб’єкти кримінального провадження
План
1. Поняття і класифікація суб’єктів кримінального провадження, сторони кримінального
провадження.
2. Суд (суддя), присяжний як суб’єкти кримінальної процесуальної діяльності.
3. Слідчий суддя та його повноваження у кримінальному процесі.
4. Прокурор та його повноваження у кримінальному процесі.
5. Слідчий, керівник органу досудового розслідування та їх повноваження.
6. Оперативні підрозділи як суб’єкти кримінального провадження.
Тема 4. Докази і доказування у кримінальному процесі
План
1. Поняття, значення та мета кримінального процесуального доказування.
2. Докази та їх процесуальні джерела: поняття та класифікація.
3. Предмет та межі кримінального процесуального доказування.
4. Збирання доказів у кримінальному провадженні. Способи збирання доказів стороною
обвинувачення та стороною захисту.
5. Показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, експерта.
6. Процесуальний порядок зберігання речових доказів та документів у кримінальному
провадженні.
7. Висновок експерта та види експертиз за процесуальною ознакою.
Тема 5. Відшкодування шкоди у кримінальному процесі. Процесуальні строки і
витрати.
План
1. Поняття, види та значення процесуальних строків у кримінальному провадженні.
2. Порядок обчислення, продовження та поновлення процесуальних строків.
3. Поняття та види процесуальних витрат.
4. Характеристика окремих видів процесуальних витрат.
5. Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню (компенсації) у кримінальному
провадженні.
6. Способи відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні.
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7. Процесуальний порядок пред’явлення та вирішення цивільного позову у кримінальному
провадженні.
8. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю.
Тема 6. Заходи забезпечення кримінального провадження.
План
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Поняття, види та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження.
Запобіжні заходи: поняття та види та їх мета.
Загальний порядок застосування запобіжних заходів, їх зміна та скасування.
Особисте зобов’язання та особиста порука.
Застава як запобіжний захід.
Домашній арешт: підстави та порядок застосування.

Модуль II
Тема 7. Загальні положення досудового розслідування
План
1. Поняття, значення, завдання та форми досудового розслідування.
2. Початок та місце проведення досудового розслідування.
3. Підслідність: поняття та види.
4. Об’єднання і виділення матеріалівдосудового розслідування.
5. Строки досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування.
6. Розгляд клопотань під час досудового розслідування
7. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення та
недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.
Тема 8. Провадження слідчих (розшукових) дій
План
1. Поняття, суть, значення, види та класифікація слідчих (розшукових) дій.
2. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення допиту, одночасного
допиту двох чи більше вже допитаних осіб та допиту слідчим суддею під час досудового
розслідування.
3. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення пред’явлення для
впізнання.
4. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення обшуку.
5. Проведення слідчих (розшукових) дій за участю малолітньої або неповнолітньої особи.
Тема 9. Повідомлення про підозру
План
1.
2.
3.
4.
5.

Поняття та значення повідомлення особі про підозру.
Підстави та процесуальний порядок повідомлення особі про підозру.
Зміст та форма письмового повідомлення про підозру.
Підстави і процесуальний порядок зміни повідомлення про підозру.
Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.

Тема 10. Зупинення і закінчення досудового розслідування.
План
1. Підстави і процесуальний порядок зупинення досудового розслідування.
2. Підстави та процесуальний порядок оголошення розшуку підозрюваного.

18

3. Підстави та процесуальний порядок відновлення досудового розслідування. Форми
закінчення досудового розслідування.
4. Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи.
5. Відкриття матеріалів іншій стороні.
Тема 11. Підсудність та його особливості.
План
1. Поняття та особливості підсудності
2. Види підсудності у кримінальному провадженні.
Тема 12. Підготовче судове провадження.
План
1. Поняття, суть і значення підготовчого судового провадження.
2. Строки і порядок підготовчого судового провадження.
3. Рішення, що можуть бути прийняті у підготовчому судовому засіданні.
Тема 13. Поняття та особливості судового розгляду.
План
1.
2.
3.
4.
5.

Поняття, суть, значення та завдання стадії судового розгляду.
Загальні положення судового розгляду та їх характеристика.
Межі судового розгляду.
Спрощене судове провадження щодо кримінальних проступків.
Провадження в суді присяжних.

Тема 14. Виконання судових рішень
План
1. Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень.
2. Набрання судовим рішенням законної сили. Наслідки набрання законної сили судовим
рішенням.
3. Порядок та строки звернення судового рішення до виконання.
4. Процесуальний порядок розгляду та вирішення питань, які виникають під час виконання
вироку.
5. Нагляд за дотриманням законів під час виконання судових рішень.
Тема 15. Провадження в суді апеляційної та касаційної інстанції
План
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Поняття, завдання та основні риси апеляційного провадження.
Підготовка до апеляційного розгляду
Межі перегляду судом апеляційної інстанції.
Суть, завдання і значення касаційного провадження.
Строки, суб’єкти та порядок касаційного оскарження.
Рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку.
Провадження в суді касаційної інстанції.5. Рішення суду касаційної інстанції.

Тема 16. Провадження у Верховному Суді України.
План
1. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України.
2. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення та підготовка до перегляду
судового рішення у Верховному Суді України.
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3. Порядок розгляду справи Верховним Судом України.
4. Обов’язковість судових рішень Верховного Суду України.
Тема 17. Провадження за нововиявленими обставинами.
План
1. Поняття, сутність і завдання здійснення кримінального провадження за нововиявленими
обставинами.
2. Підстави та строки здійснення кримінального провадження за нововиявленими
обставинами.
3. Порядок відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами.
4. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами.
Тема 18. Особливості здійснення кримінального провадження окремих категорій
справ
План
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Поняття, сутність та види особливих порядків кримінального провадження.
Кримінальне провадження на підставі угод.
Угода про примирення: порядок ініціювання та укладення
Угода про визнання винуватості: порядок ініціювання та укладення.
Загальний порядок судового провадження на підставі угоди.
Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.

Тема 19. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.
План
1. Поняття, сутність і загальні засади міжнародного співробітництва під час
кримінальногопровадження.
2. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. Видача осіб, які
вчинили кримінальне правопорушення(екстрадиція).
3. Особливості кримінального провадження у порядку перейняття.
4. Визнання та виконання вироків судів іноземних державта передача засуджених осіб.
Тема 20. Європейські стандарти забезпечення прав людини у кримінальному процесі.
Особливості імплементації міжнародних стандартів судочинства у національне
законодавство.
План
1. Міжнародні стандарти у сфері кримінального судочинства.
2. Система захисту прав людини в ООН
3. Система європейських стандартів забезпечення прав людини у кримінальному процесі
України
4. Актуальні питання та перспективи впровадження міжнародних стандартів судочинства
у національне законодавство.
6. Завдання для самостійної роботи.
Студенти виконують реферативні завдання (презентації) або міні-дослідження (есе)
з обраної проблематики за погодженням із викладачем.
Модуль I
1. Історичні форми кримінального процесу: обвинувальна (змагальна), інквізиційна
(розшукова), змішана (континентальна).
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2. Поняття, зміст, види кримінально-процесуальних гарантій.
3. Поняття,
зміст,
види кримінально-процесуальних
функцій (функція
обвинувачення, функція захисту, функція вирішення справи у суді).
4. Поняття, значення і система засад (принципів) кримінального процесу.
5. Здійснення правосуддя судом.
6. Сторона обвинувачення.
7. Поняття, гносеологічні і логічні засади, значення кримінально-процесуального
доказування.
8. Основні положення теорії доказів.
9. Переваги спільного розгляду цивільного позову і матеріалів кримінального
провадження.
10. Звільнення від оплати, відстрочення та розстрочення процесуальних витрат.
Витрати, що покладаються на державу.
11. Рішення щодо процесуальних витрат.
12. Відсторонення від посади.
13. Тимчасовий доступ до речей і документів.
14. Тимчасове вилучення майна.
15. Арешт майна.
16. Затримання особи.
17. Запобіжні заходи.
Модуль II
1. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення.
2. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів.
3. Складання кримінально-процесуальних документів під час досудового
розслідування.
4. Здійснення прокурорського нагляду, відомчого і судового контролю за законністю
в діяльності органів розслідування.
5. Строки проведення негласної слідчої (розшукової) дії.
6. Втручання у приватне спілкування.
7. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій.
8. Процесуальний порядок проведення окремих видів огляду.
9. Випадки повідомлення про підозру.
10. Складання повідомлення про підозру.
11. Автоматизована система документообігу.
12. Призначення судового розгляду.
13. Дії судді, пов’язані з підготовкою до судового розгляду.
14. Процесуальний порядок вирішення судом питань, пов’язаних з виконанням вироку.
15. Підстави для звільнення від відбування кримінального покарання.
16. Порядок розгляду справи в суді апеляційної інстанції.
17. Можливі результати розгляду справи в апеляційному суді.
18. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну
таємницю.
19. Загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх.
20. Межі кримінальної відповідальності виданої особи
21. Особливості тримання під вартою виданої особи.
22. Загальна декларація прав людини 1948 р. про права і свободи, які підлягають
дотриманню в усьому світі.
23. Перелік прав і свобод людини в Міжнародних пактах про права людини.
24. Перелік прав і свобод людини в Конвенції про права дитини 1989 р.
25. Міжнародні механізми і процедури імплементації стандартів прав людини.
26. Система міжнародних засобів імплементації у рамках ООН.
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27. Національні механізми і процедури імплементації міжнародних прав людини.
28. Ратифікація, приведення у відповідність з міжнародними зобов'язаннями
законодавства країни, її судової і адміністративної практики.
29. Історичні аспекти впровадження міжнародних стандартів судочинства у
національне законодавство.
7.Політика дисципліни та оцінювання
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів:
Рівень теоретичної підготовки студента визначається під час його усної відповіді на
теоретичні питання на практичних заняттях, під час складання заліку (VII-й семестр) та
оцінюється за такими критеріями:
• відповідність змісту;
• повнота та ґрунтовність викладу;
• доказовість викладу;
• термінологічна коректність.
Студент може отримати 5 балів (“відмінно”), якщо його відповідь повністю
відповідає змісту питання, усі основні проблеми визначені чітко, розкриті повністю та
ґрунтовно; студент демонструє високий рівень доказовості викладу матеріалу з питання та
може викласти свою точку зору з проблеми, що обговорюється; студент досить вільно й
коректно користується юридичною термінологією.
Студент може отримати 4 бали (“добре”), якщо його відповідь в основному відповідає
змісту питання, не всі основні проблеми визначені чітко, не розкриті досить повно та
ґрунтовно; студент викладає матеріал, в основному аргументуючи методичні положення,
та відчуває труднощі у викладенні своєї точки зору щодо низки проблем; студент в
основному правильно користується юридичною термінологією, невелика кількість помилок
не перешкоджає розумінню змісту викладеного.
Студент може отримати 3 бали (“задовільно”), якщо його відповідь лише частково
відповідає змісту питання, основні проблеми визначені нечітко, розкриті лише частково і
без належної глибини; студент викладає матеріал, майже не аргументуючи методичні
положення, та не має своєї точки зору щодо більшості проблем; студент допускає значну
кількість термінологічних помилок, що ускладнює розуміння змісту викладеного.
Студент може отримати 2 бали (“незадовільно”), якщо його відповідь не відповідає
змісту питання, основні проблеми не визначені і не розкриті; доказовість викладу матеріалу
і самостійні міркування відсутні; студент майже не користується юридичною
термінологією.
Рівень володіння професійно-методичними вміння визначається під час виконання
студентом практичного завдання (аналіз запропонованої практичної ситуації з точки зору
застосування норм права, складання власного варіанту її вирішення) на практичних
заняттях, при виконанні завдань самостійної роботи, під час складання заліку (VII-й
семестр) та оцінюється за такими критеріями:
•
точність та повнота виконання практичного завдання;
•
обґрунтованість правового аналізу конкретної теми з точки зору їх відповідності
принципам навчання, вимогам поетапного формування навичок і вмінь.
Студент може отримати 5 балів (“відмінно”) або «зараховано», якщо завдання
виконане ним повністю, є комунікативно орієнтованим, відповідає вимогам поетапного
формування навичок і вмінь та принципам навчання, відбиває специфіку навчання
правового матеріалу, демонструє володіння студентом юридичною термінологією. За
розробку, що в основному відповідає вимогам, виконане повністю, проте має незначні
порушення логіки поетапного формування навичок і вмінь, невелику кількість
термінологічних помилок, що не перешкоджають розумінню змісту, він може отримати 4
бали (“добре”) або «зараховано». Практичне завдання, яке виконане частково, має серйозні
порушення логіки поетапного формування навичок і вмінь, містить значну кількість
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помилок, оцінюється 3 балами (“задовільно”) або «зараховано». Завдання, яке майже чи
повністю не відповідає встановленим викладачем вимогам, демонструє недоречне
вживання методичних термінів, оцінюється 0-2 балами (“незадовільно”) або
«незараховано».
Студент має право:
- вільно висловлювати свої думки усно або письмово, аргументуючи їх знаннями
провідних засад конституції, трудового права, освітнього менеджменту, економіки, права
тощо;
- вносити пропозиції щодо формування та реалізації власної освітньої траєкторії;
активізації власної самостійної пізнавальної діяльності, форм і методів проведення
аудиторних занять;
- відпрацьовувати пропущені заняття в установленому порядку;
- отримати індивідуальні консультації у викладача.
Студент зобов’язаний:
- відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого дирекцією розкладу,
запізнення на заняття допускається тільки з поважних причин;
- брати активну участь у роботі під час аудиторних занять, дотримуватися правил
етичної поведінки, поважати думки та права інших студентів і викладача;
- виконати індивідуальне завдання
- самостійну роботу, підготовка якої є обов’язковою умовою допуску до
екзамену. Студент, який не підготував самостійну роботу, до екзамену не
допускається.
- набрати під час вивчення навчальної дисципліни мінімум 35 балів.
Політика щодо дедлайнів та перескладання. Пропущені з поважної причини
заняття дозволяється відпрацьовувати впродовж двох тижнів після завершення дії
поважної причини і при наявності документа-підстави (довідки, розпорядження про
індивідуальних графік відвідування тощо).
Політика щодо академічної доброчесності. Студенти керуються нормами
«Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти в національному університеті
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка» (Наказ Ректора № 383 від 27.12.2019 р. зі
змінами і доповненнями від 23.12.2020 (https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view). У процесі навчання та при підготовці самостійної
роботи, виконанні індивідуальних завдань, забороняються плагіат, фабрикація та
фальсифікація результатів, списування, хабарництво.
Політика щодо викладання. Викладання навчальної дисципліни відбувається на
засадах студентоцентризму, антропоцентризму, гуманізму, поваги до соціокультурного
плюралізму.
8.Розподіл балів за рейтинговою системою
№

Назва теми

Всього
балів

Практи
чні
заняття

Індивідуа
льні
завдання

1

Поняття,
завдання,
значення та джерела
кримінального процесу

2

2

-

Контро Самостійна
л.
робота
робота
-
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2

3

4
5

6

7

8
9
10

11
12
13
14

15

16

17

18

Засади
кримінальнопроцесуального
законодавства
Суб’єкти
кримінального
провадження
Докази і доказування у
кримінальному процесі
Відшкодування шкоди
у
кримінальному
процесі. Процесуальні
строки і витрати
Заходи
забезпечення
кримінального
провадження
Контрольна
робота
мод.1
За модуль 1
Загальні
положення
досудового
розслідування
Провадження слідчих
(розшукових) дій
Повідомлення
про
підозру
Зупинення і закінчення
досудового
розслідування
Підсудність та його
особливості
Підготовче
судове
провадження
Поняття та особливості
судового розгляду
Виконання
вироку,
ухвал та постанови
суду
Провадження в суді
апеляційної
та
касаційної інстанції
Провадження
у
Верховному
Суді
України.
Провадження
за
нововиявленими
обставинами
Особливості
здійснення
кримінального
провадження окремих
категорій справ

3

2

1

-

4

2

1

1

4

2

1

1

4

2

1

1

4

2

1

1

5

-

-

26
3

12
2

3

5

-

5
-

4
1

2

-

1

2

2

-

-

3

2

-

1

3

2

-

1

3

2

-

1

3

2

-

1

2

2

-

-

4

2

1

1

3

2

1

-

4

2

1

1

4

2

1

1
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19 Міжнародне
співробітництво під час
кримінального
провадження.
20 Європейські стандарти
забезпечення
прав
людини
у
кримінальному процесі
України. Особливості
імплементації
міжнародних
стандартів судочинства
у
національне
законодавство.
Контрольна
робота
мод.2
За модуль 2
Разом:
Екзамен

49
до 75
до25

Разом за курс

до100

3

2

-

1

4

2

1

1

5

5
28
40

5
10

Види контролю

Кількість

Бали

Робота на практичному занятті
Індивідуальне завдання

20
2

2
5

Самостійна робота:1
Підсумкова контрольна робота
Усього
Екзамен:
Разом:

1
2

15
5

5
10

11
15

Загальна кількість
балів
до 40
до 10
до 15
до 10
до 75
до 25
до 100

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види
навчальної
діяльності
90-100
83-89
75-82
68-74
60-67
35-59

Оцінка ECTS
А
В
С
D
Е
FX

Оцінка за національною шкалою
для екзамену

для заліку

відмінно
добре

зараховано

задовільно
незадовільно
з не зараховано
можливістю
можливістю
повторного складання

Самостійна робота є обов’язковою умовою допуску до екзамену. Студент, який не виконав самостійну
роботу до екзамену не допускається.
1

з

25

0-34

F

повторного
складання
не зараховано
незадовільно
з
обов’язковим
обов’язковим
повторним
повторним вивченням
вивченням
дисципліни
дисципліни

з

10. Перелік питань до екзамену.
1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу.
2. Кримінальне процесуальне право і його місце в системі інших галузей права.
3. Історичні форми кримінального процесу.
4. Система стадій кримінального процесу, їх загальна характеристика, завдання та
особливості.
5. Кримінально-процесуальні функції, їх види і значення.
6. Поняття, структура і особливості кримінально-процесуальних правовідносин.
7. Кримінально-процесуальна форма.
8. Уніфікація і диференціація процесуальної форми, сучасні проблеми удосконалення
кримінально-процесуальної форми.
9. Гарантії у кримінальному судочинстві, їх характеристика.
10. Кримінально-процесуальні акти, їх види і значення.
11. Джерела кримінального процесуального права України.
12. Поняття та структура кримінального процесуального закону та його значення.
13. Поняття, система та значення засад кримінального провадження.
14. Поняття суб’єктів кримінального процесу, їх місце і роль у кримінальному
судочинстві.
15. Сторони та інші учасники кримінального провадження.
16. Класифікація суб’єктів у теорії кримінального процесу.
17. Суд, суддя в кримінальному процесі.
18. Функції та повноваження суду (судді).
19. Слідчий суддя в досудовому провадженні.
20. Прокурор у кримінальному процесі та його процесуальне становище у різних стадіях
кримінального процесу.
21. Органи досудового розслідування та їх компетенція.
22. Процесуальне становище слідчого органу досудового розслідування в
кримінальному процесі.
23. Підозрюваний та обвинувачений, їх права та обов’язки.
24. Потерпілий як учасник кримінального процесу.
25. Захисник і його процесуальне становище.
26. Експерт і спеціаліст у кримінальному провадженні, відмінність в їхньому
процесуальному становищі.
27. Свідок, його права та обов’язки. Особи, які не можуть бути допитані як свідки.
28. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному провадженні.
29. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.
30. Поняття, предмет, об’єкти, елементи ,сутність і значення кримінальнопроцесуального доказування.
31. Особливості доказування в окремих стадіях кримінального провадження.
32. Поняття доказів, та їх класифікація.
33. Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел.
34. Перевірка і оцінка доказів та їх джерел.
35. Належність, достовірність і допустимість доказів.
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36. Умови визнання доказів недопустимими.
37. Достатність доказів для прийняття рішення у кримінальній справі.
38. Моральні засади доказування.
39. Показання свідків і потерпілих.
40. Речові докази, строки і порядок їх зберігання.
41. Документи, як джерела доказів.
42. Висновок експерта і його доказове значення.
43. Поняття шкоди завданої кримінальним правопорушенням.
44. Поняття і значення цивільного позову у кримінальному провадженні.
45. Переваги спільного розгляду цивільного позову і матеріалів кримінального
провадження.
46. Підстави і порядок пред’явлення цивільного позову.
47. Особливості досудового провадження, в якому заявлено цивільний позов.
48. Процесуальні засоби забезпечення відшкодування, завданої кримінальним
правопорушенням, шкоди та можливої конфіскації майна.
49. Поняття, значення, види і правила обчислення процесуальних строків.
50. Порядок подовження, зупинення і відновлення процесуальних строків.
51. Процесуальні витрати, їх поняття, види і значення.
52. Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види. Правила
застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
53. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, порядок та строки
тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом.
54. Відсторонення від посади: порядок застосування та строки.
55. Тимчасовий доступ до речей і документів.
56. Тимчасове вилучення майна: підстави та процесуальний порядок проведення.
57. Арешт майна. Підстави для арешту майна. Мета арешту майна. Клопотання про
арешт майна та його розгляд.
58. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів.
59. Особисте зобов’язання. Особиста порука.
60. Домашній арешт. Застава, визначення її розміру та порядок внесення.
61. Застосування електронних засобів контролю.
62. Тримання під вартою як запобіжний захід. Затримання з метою приводу.
63. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Строки затримання.
64. Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх.
65. Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного заходу.
66. Поняття, етапи значення і завдання стадії досудового розслідування.
67. Дізнання і досудове слідство, як форми досудового розслідування.
68. Особливості розслідування кримінальних проступків.
69. Поняття і значення загальних положень досудового розслідування.
70. Підслідність та її види.
71. Початок та місце провадження досудового розслідування.
72. Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження.1
73. Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій.
74. Класифікація слідчих (розшукових) дій.
75. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових)
дій.
76. Допит та його процесуальне оформлення.
77. Пред’явлення для впізнання та його види.
78. Процесуальний порядок пред’явлення для впізнання. Обшук та його види. Підстави
і процесуальний порядок проведення обшуку.
79. Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення окремих видів огляду.
80. Ексгумація трупа, підстави і процесуальний порядок її проведення.

27

81. Слідчий експеримент.
82. Освідування і його види. Порядок проведення і оформлення окремих видів
освідування.
83. Експертиза та підстави її проведення.
84. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави проведення.
85. Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру.
86. Поняття, підстави і умови та процесуальний порядок зупинення досудового
розслідування.
87. Закриття кримінального провадження: підстави та процесуальний порядок.
88. Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної
відповідальності.
89. Обвинувальний акт, структура, зміст та його значення.
90. Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного
характеру та його зміст. Поняття та значення інституту оскарження рішень, дій чи
бездіяльності під час досудового розслідування.
91. Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі. Поняття, сутність,
завдання та строки підготовчого судового провадження.
92. Сутність, межі, етапи та значення стадії судового розгляду.
93. Поняття, види та значення вироку.
94. Порядок, суть, завдання і строки апеляційного оскарження.
95. Порядок і строки касаційного оскарження.
96. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України. Види судових
рішень Верховного Суду України та їх обов’язковість.
97. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.
98. Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень.
99. Порядок та строки звернення судового рішення до виконання.
100. Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві.
101. Обсяг та види міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
102. Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на
території України.
103. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).
104. Види особливих проваджень у кримінальному процесі.
105. Європейські стандарти забезпечення прав людини у кримінальному провадженні
11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
1.Навчальна програма
2.Робоча програма навчальної дисципліни
3. Перелік рекомендованої літератури з курсу
4. Методичні матеріали до практичних занять
5. Питаннядля самостійного опрацювання
6. Тематика рефератів, міні-проєктів
7. Перелік питань на підсумковий контроль знань (екзамен).
12. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
Основна нормативна база:
1. Конституція України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР (поточна ред. тлумачення
від
12
квіт.
2012
р.)
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу
:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
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2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 19 трав. 2012 р. // Урядовий
кур'єр від 06 черв. 2012 р. – № 99.
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05 груд. 2012 р.)
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–
Режим
доступу
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
5. Про міліцію : закон України від 20 груд. 1990 р. № 565-XII (поточна ред. від
01 січ. 2013 р.)
[Електронний
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Режим
доступу
:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/565-12.
6. Про оперативно-розшукову діяльність : закон України від 18 лют. 1992 р. № 2135
-XII (поточна ред. від 02 груд. 2012 р.) [Електронний ресурс]. Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2135-12.
7. Про прокуратуру : закон України від 25 листоп. 1991 р. № 1789-12 (поточна ред.
від
01 груд. 2012 р.)
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу
:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1789-12.
8. Про судову експертизу : закон України від 25 лют. 1994 р. № 4038-XII (поточна
ред.
від
12 груд. 2012 р.)
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу
:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12.
9. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах : постанова Пленуму
Верховного Суду України від 30 трав. 1997 р. № 8 (поточна ред. від 25 серп. 1998 р.)
[Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-97.
10. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних
досліджень : затв. наказом М-ва юстиції України від 08 жовт.1998 р. № 53/5 (поточна ред.
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22 січ. 2013 р.)
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