




 
 

ВСТУП 
 
Програма навчальної дисципліни «Сучасна правова доктрина (за профілем)» складена 

відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії в галузі знань 081 
«Право» кримінального процесуального та криміналістичного профілю. 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування в здобувачів третього рівня 

вищої освіти (далі – здобувачі у відповідному відмінку) уявлення про сучасний стан та 
тенденції розвитку вітчизняної кримінальної процесуальної та криміналістичної наук. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування таких 
загальнокультурних та предметних (професійних)компетентностей: знання та розуміння 
предметної галузі, здатність сумлінно виконувати  професійні обов’язки, діяти відповідно до 
етичних стандартів та чинного законодавства (ЗК-1); здатність вдосконалювати й розвивати 
свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень, уміння набувати нові знання, 
використовуючи сучасні інформаційно-освітні технології (ЗК-2);уміння оперувати 
концептуальними знаннями щодо проведення науково-дослідної роботи; уміння 
використовувати сучасні методи наукових досліджень (як теоретичні, так і емпіричні), 
виходячи із завдань конкретного дослідження (ЗК-5);уміння комбінувати відомі методи та 
способи вирішення проблеми; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; аналізувати та 
порівнювати результати дослідження з попередніми досягненнями дослідників з обраної теми 
(ЗК-6); здатність формулювати завдання та складати програму дослідження, систематизувати 
одержані результати, відтворювати їх у формі якісних наукових текстів (тези, статті, 
дисертаційне дослідження), які відповідають встановленим стандартам (ЗК-7); володіння 
навичками ділового спілкування рідною й іноземними мовами на високому професійному 
рівні, знання та розуміння наукової правничої термінології (ЗК-8); уміння вести наукову 
дискусію та спір, відстоювати власні погляди в максимально ефективній, переконливій, 
коректній і тактовній формі; інтелектуальна чесність і вміння працювати з критикою (ЗК-
9);уміння працювати у викладацькому колективі вищого навчального закладу, ефективно 
виконувати усі види викладацької роботи, забезпечувати студентам сприятливі умови 
навчання; кваліфіковане володіння педагогічними методиками та інноваційними підходами 
щодо форми й змісту викладання юридичних дисциплін (ЗК-10); виявляти глибокі й системні 
теоретичні та емпіричні знання за фахом та у споріднених сферах правового регулювання; 
поглиблене розуміння правових питань, правової системи, юридичної теорії та практики 
(зокрема глибоке знання наукової літератури за профілем) (ПК-1); здатність брати участь у 
розробці проектів правових актів, здійснювати наукове тлумачення правових актів, надавати 
рекомендації щодо їх удосконалення  (ПК-2); здатність кваліфіковано застосовувати правові 
акти у різних сферах юридичної діяльності (ПК-3); здатність кваліфіковано здійснювати 
наукові дослідження в галузі права; викладати правові дисципліни на високому теоретичному 
й методичному рівні; здатність ефективно здійснювати правове виховання (ПК-4);здатність 
брати участь у проведенні юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів, у тому 
числі з метою виявлення в них положень, що сприяють створенню умов для прояву корупції, 
давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної 
діяльності (ПК-10). 

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми здобувачі повинні: 
в межах формування компетентності ЗК-1 
знати теоретико-методологічні засади сучасних кримінальної процесуальної та 

криміналістичної наук;сучасні доктринальні підходи щодо розуміння механізму 
кримінального процесуального регулювання, місця криміналістики в системі правових наук; 



 
 

вміти визначати цілі, предмет та методикримінальногопроцесуальногорегулювання; 
предмет кримінальної процесуальної науки  та науки криміналістики, їх юридичне і політичне 
значення для держави і громадянського суспільства;  

мати навички щодо постановки теоретичних і практичних проблем у галузі наук 
кримінального процесу та криміналістики, пошуку алгоритму їх вирішення.  

У межах формування компетентності ЗК-2 
знатиґенезу таосновні напрями наукових досліджень у галузі кримінальної 

процесуальної науки та науки криміналістики, їх сучасний стан та тенденції розвитку; 
положення гносеології та формальної логіки щодо законів пізнання та мислення;сучасні 
інформаційно-освітні технології, які дають можливість набувати нових знань у галузі наук 
кримінального процесу та криміналістики; 

вмітиопрацьовувати, аналізувати і синтезувати великі обсяги даних щодо актуальних 
проблем кримінального процесу та криміналістики; формувати теоретичні та інформаційні 
бази наукового дослідження; продукувати нові наукові ідеї та висновки стосовно проблем 
кримінального процесу та криміналістики; самостійно обирати сучасні інформаційно-освітні 
технології для підвищення свого інтелектуального і загальнокультурного рівня; 

мати навички щодо відбору, порівняння, зіставлення необхідної інформації і 
фактичного матеріалу для підготовки та проведення наукового дослідження відповідно до 
поставленої мети та визначених завдань; застосування сучасних інформаційно-освітніх 
технологій для підвищення свого інтелектуального і загальнокультурного рівня. 

У межах формування компетентності ЗК-5 
знатисистему загальнофілософських, загальнонаукових та спеціальних методів 

наукових досліджень;основні нормативні та етичні вимоги до проведення науково-дослідної 
роботи;  

вмітидемонструвати самостійне мислення, достатнє для обрання певної наукової 
проблеми в галузі науки кримінального процесу чи науки криміналістики; вільно 
орієнтуватися в нормативних та етичних вимогах до проведення науково-дослідної роботи та 
методах наукових досліджень;  

мати навички щодо обґрунтування актуальності та наукової новизни власних ідей та 
висновків за результатами дослідження; застосування нормативних та етичних вимог до 
проведення наукових досліджень у своїй науково-дослідній роботі; використання сучасних 
методів у ході наукового дослідження; 

У межах формування компетентності ЗК-6 
знатиперелік дисертаційних робіт, монографій, статей у вітчизняних та зарубіжних 

фахових наукових виданнях, присвячених актуальним проблемам наук кримінального 
процесу та криміналістики; внесок попередників у їх розвиток;  

вмітиформулюватирезультати власної наукової роботи та порівнювати їх з попередніми 
досягненнями дослідників обраної теми; демонструвати ефективне освоєння відповідних 
методик і технологій, необхідних для дослідження актуальних проблем кримінальної 
процесуальної науки та науки криміналістики, таких як функціоналізм, критицизм, 
компаративістика;   

мати навички щодовиокремлення власних наукових результатів та порівняння їх з 
попередніми досягненнями дослідників актуальних проблем кримінального процесу та 
криміналістики. 

У межах формування компетентності ЗК-7 
знатиосновні вимоги до формулювання мети і задач наукового дослідження в галузі 

наук кримінального процесу та криміналістики, обґрунтування його актуальності, наукової 
новизни та практичної значущості; оформлення одержаних результатів у дисертаційному 
дослідженні та наукових публікаціях; 

вмітипродукувати оригінальнінаукові ідеї та висновки стосовно актуальних проблем 
наук кримінального процесу та криміналістики; демонструвати самостійне мислення, 



 
 

достатнє для обрання певної наукової проблеми в цій сфері; правильно інтерпретувати нові 
факти, що з’являються в галузях наук кримінального процесу та криміналістики; 

мати навички щодо коректногоформулюваннямети і задач наукового дослідження 
конкретних проблем наук кримінального процесу та криміналістики; обґрунтування 
актуальності та наукової новизни власних ідей та висновків за результатами 
дослідження;представлення підсумків проведеної наукової роботи у вигляді висновків 
дисертаційного дослідження, звітів, тез і доповідей на конференціях, круглих столах тощо, 
статей, оформлених відповідно до встановлених вимог. 

У межах формування компетентності ЗК-8 
знатизарубіжний досвід кримінального процесуального регулювання; сучасний стан та 

тенденції розвитку наук кримінального процесу та криміналістики в зарубіжних країнах; 
відповідну процесуальну та криміналістичну термінологіюрідною й іноземними мовами; 

вмітиадекватноперекладати на рідну мову з відповідної іноземної положення 
процесуального законодавства, наукові праці зарубіжних вчених, фундаментальні поняття та 
категорії, які використовуються в науках кримінального процесу та криміналістики; 
реалізовувати наукову комунікацію із науковцями різних країн у письмовій та усній формах; 

мати навички щододіловогоспілкування рідною та іноземною мовами з актуальних 
проблем кримінального процесу та криміналістики на високому професійному рівні. 

У межах формування компетентності ЗК-9 
знати основні нормативні вимоги до наукових досліджень, що встановлені 

Міністерством освіти і науки України, зокрема стосовно неприпустимості використання ідей 
та текстів із наукових праць інших вчених без посилання на першоджерело; логічні та етичні 
правила ведення наукової дискусії; 

вміти відстоювати власні погляди в максимально ефективній, переконливій, коректній і 
тактовній формі; адекватно реагувати на критику з боку наставників та колег; застосовувати на 
постійній основі деонтологічні правила і керівні принципи наукових досліджень з урахуванням 
таких аспектів, як необхідність дотримання авторських прав, забезпечення недоторканності 
приватного життя, професійної таємниці та належних дослідницьких практик; 

мати навички щодооперуванняконцептуальними знаннями стосовно проведення 
науково-дослідної роботи; ведення наукової дискусії та спору, аргументації своєї позиції з 
конкретних проблем кримінального процесу та криміналістики. 

У межах формування компетентності ЗК-10 
знати основні нормативно-правові акти, що регламентують науково-педагогічну 

діяльність у вищих навчальних закладах; сучасні педагогічні методики та інноваційні підходи 
щодо форм і змісту викладання юридичних дисциплін студентам; 

вміти орієнтуватися в правовому регулюванні науково-педагогічної діяльності у вищих 
навчальних закладах; застосовувати наукові розробки, наукову, педагогічну, навчально-
методичну практику на заняттях з юридичних дисциплін; ефективно застосовувати методи, 
засоби, прийоми педагогічного впливу, методики виховання студентів під час викладання 
юридичних дисциплін; 

мати навички щодороботи в трудовому колективі, планування та розподілу часу на 
виконання завдань кафедри; усного та письмового ділового спілкування; впровадження 
інноваційних методик у навчальний процес; демонстрування прихильності просуванню 
цінності науки. 

У межах формування компетентності ПК-1 
знати фундаментальні категоріїнаук кримінального процесу та криміналістики, 

емпіричні дані щодо застосування кримінальних процесуальних інститутів;основні наукові 
школи, що сформувалися в галузях цих наук; фахові публікації з актуальних проблем 
кримінального процесу та криміналістики; 

вмітивизначатипрактичне значення досягнень науки криміналістики для правового 
регулювання кримінальної процесуальної діяльності, а також зв’язок кримінальної 



 
 

процесуальної науки і науки криміналістики; орієнтуватися в науковій літературі з проблем 
кримінального процесу та криміналістики; 

мати навички щодоузагальнення та систематизації професійних знань у галузі науки 
кримінального процесу та науки криміналістики; формування теоретичної та емпіричної баз 
даних із актуальних проблем кримінального процесу та криміналістики. 

У межах формування компетентності ПК-2 
знати основи нормопроектування;  способи тлумачення кримінального процесуального 

закону; рекомендації науки криміналістики щодо порядку виконання окремих процесуальних 
дій; 

вмітивизначатипрогалини та недоліки в правовому регулюваннікримінального 
провадження; правильно обирати спосіб тлумачення закону, що підлягає застосуванню;  
узагальнювати практику реалізації суб’єктами кримінального процесу їх повноважень під час 
кримінального провадження; виокремлювати використання досягнень науки криміналістики в 
кримінальному процесуальному регулюванні; 

мати навички щодоконструювання процесуальних норм, розробки проектів 
нормативно-правових актів, що удосконалюють кримінальне провадження; надання 
рекомендацій стосовно внесення змін і доповнень до чинного кримінального процесуального 
законодавства з урахуванням сучасних досягнень науки криміналістики. 

У межах формування компетентності ПК-3 
знатинорми чинного кримінального процесуального законодавства, правові позиції 

Європейського суду з прав людини,  Конституційного суду України, Верховного Суду 
України, постанови Пленуму, інформаційні листи та узагальнення практики Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, рекомендації науки 
криміналістики щодо правового регулювання кримінального провадження; 

вміти правильно визначати коло кримінальних процесуальних норм, які підлягають 
застосуванню, а також рекомендацій та методик науки криміналістики; обґрунтовувати 
необхідність виконання певних процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень у 
кримінальному провадженні;  

мати навички щодоаналізу юридичних фактів,процесуальних норм, криміналістичних 
рекомендацій та методик, що підлягають застосуванню; вчинення процесуальних дій, 
прийняття і  обґрунтування процесуальних рішень у точній відповідності до закону, судової 
практики, рекомендацій та методик науки криміналістики; підготовки проектів юридичних 
документів щодо здійснення кримінального провадження. 

У межах формування компетентності ПК-4 
знати основиправового регулювання науково-педагогічної діяльності та проведення 

наукових досліджень у вищих навчальних закладах; сучасні педагогічні методики та 
інноваційні підходи щодо форм і змісту викладання юридичних дисциплін студентам; 

вміти орієнтуватися в правовому регулюванні науково-педагогічної та наукової 
діяльності у вищих навчальних закладах; застосовувати наукові розробки, наукову, 
педагогічну, навчально-методичну практику на заняттях з юридичних дисциплін; ефективно 
застосовувати методи, засоби, прийоми педагогічного впливу, методики виховання студентів 
під час викладання юридичних дисциплін; 

мати навички щодопланування та розподілу часу на виконання завдань трудового 
колективу; усного та письмового ділового спілкування; впровадження інноваційних методик у 
навчальний процес. 

У межах формування компетентності ПК-10 
знати теоретичні та практичніоснови юридичної експертизи проектів законодавчих актів,  

у тому числі з метою виявлення в них положень, що сприяють створенню умов для прояву 
корупції під час кримінального провадження; 

вмітидавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації з питань застосування 
кримінального процесуального законодавства, рекомендацій та методик науки криміналістики; 



 
 

мати навички щодопроведення юридичної експертизи проектів нормативно-правових 
актів, у тому числі з метою виявлення в них положень, що сприяють створенню умов для 
прояву корупції; оформлення юридичних висновків і консультацій з питань кримінального 
процесу та криміналістики. 

1.3. Кількість кредитів – 6. 
1.4. Загальна кількість годин – 180. 
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

Нормативна 
Денна форма навчання Заочна(дистанційна) форма навчання 

Рікпідготовки 
1-й 1-й 

Семестр 
1-й 1-й 

Лекції 
15 год. 8 год. 

Семінарськізаняття 
15 год. 6 год. 

Самостійна робота 
150 год. 166 год. 

 
1.6. Заплановані результати навчання: 
 
знає: основні напрями і течії в сучасній кримінальній процесуальній та 

криміналістичній науках, їх теоретико-методологічні засади; сучасні доктринальні підходи 
щодо розуміння механізму кримінального процесуального регулювання, місця криміналістики 
в системі правових наук. 

вміє: вдосконалювати й розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень 
шляхом систематизації інформації про систему сучасних кримінальної процесуальної та 
криміналістичної наук; формулювати завдання та складати план дослідження з актуальних 
проблем кримінального процесуального права та криміналістики, відображати це у наукових 
публікаціях; кваліфіковано вести наукову дискусію та спір, відстоювати власні погляди в 
максимально ефективній, переконливій, коректній і тактовній формі, працювати з критикою; 
забезпечувати дотримання вимог кримінальної процесуальної та криміналістичної наук у 
науково-педагогічній, нормотворчій та правозастосовній діяльності;  

має навички: науково-педагогічної діяльності з дисциплін «кримінальний процес» та 
«криміналістика»; роботи з науково-монографічними першоджерелами; побудови 
кримінальних процесуальних та криміналістичних конструкцій; проведення самостійних, 
організації індивідуальних і колективних наукових досліджень з актуальних проблем 
кримінального процесу та криміналістики; розробки проектів правових актів нормативного та 
індивідуального характеру, що відповідають сучасному рівню розвитку кримінальної 
процесуальної та криміналістичної наук. 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 
Тема 1. Фундаментальні категорії теорії кримінального процесу в сучасній 

кримінальній процесуальній доктрині 
 
Поняття та сутність кримінального процесу. Кримінальна процесуальна діяльність, її 

поняття і суб’єкти. Наука кримінального процесу про загальносоціальні та безпосередні 
завдання кримінального провадження. Поняття стадії кримінального процесу. Сучасна 



 
 

система кримінального процесу України. Кримінальні процесуальні функції. Дискусійність 
питанняпро поняття та види кримінальних процесуальних функцій. Кримінальні процесуальні 
гарантії. Дискусійність питання про систему кримінальних процесуальних гарантій. Історичні 
форми кримінального процесу: загальна характеристика. 

Сучасні доктринальні підходи до розуміння механізму кримінального процесуального 
регулювання. Кримінальне процесуальне право в системі галузей права України. Зв’язок 
кримінального процесуального права з іншими галузями права та суміжними галузями знань. 
Предмет і методи кримінального процесуального регулювання. Система кримінального 
процесуального права. Кримінальні процесуальні норми та інститути: поняття, види, 
структура. Дискусійність питання про систему джерел кримінального процесуального права. 
Кримінальні процесуальні правовідносини: поняття та склад. Загальна характеристика 
елементів кримінальних процесуальних правовідносин.Кримінальна процесуальна форма та її 
значення. Проблема єдності та диференціації кримінальної процесуальної форми.  

Наука кримінального процесу про поняття засад (принципів) кримінального 
провадження та їх значення в механізмі кримінального процесуального регулювання. 
Дискусійність питання про систему засад кримінального провадження. Нормативний зміст 
загальноправових, міжгалузевих та галузевих засад кримінального провадження.  

Поняття суб’єктів кримінального провадження та їх класифікація. Процесуальні функції 
та повноваження суду, судді, слідчого судді в кримінальному провадженні. Сторона 
обвинувачення в кримінальному провадженні. Коло суб’єктів, що здійснюють функцію 
обвинувачення, та їх процесуальні повноваження. Сторона захисту в кримінальному 
провадженні. Коло суб’єктів, що здійснюють функцію захисту, та їх процесуальні 
повноваження. Процесуальні функції та повноваження інших учасників кримінального 
провадження. 

Форми фіксування кримінального провадження. Поняття, сутність, види процесуальних 
рішень, їх структура та зміст. Класифікація процесуальних рішень. Механізм прийняття 
процесуальних рішень у кримінальному провадженні. Поняття і сутність повідомлень в 
кримінальному провадженні.Поняття, значення і види процесуальних строків. Правила 
обчислення процесуальних строків. Порядок подовження, зупинення і відновлення 
процесуальних строків. Процесуальнівитрати, їхпоняття, види і значення. Розподіл та 
визначення розміру процесуальних витрат. Витрати, що покладаються на державу. Рішення 
щодо процесуальних витрат. 

Підстави відшкодування шкоди потерпілому, територіальній громаді, державі в 
кримінальному провадженні. Поняття і значення цивільного позову в кримінальному процесі. 
Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої особі незаконними рішеннями, діями чи 
бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове 
розслідування, прокуратури та суду. 

Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх класифікація. Загальні 
правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Види заходів 
забезпечення кримінального провадження та їх загальна характеристика. Поняття, мета і 
підстави застосування запобіжних заходів. Види запобіжних заходів. Обставини, що 
враховуються при обранні запобіжного заходу.  

Проблеми кримінальної процесуальної відповідальності. Етичні проблеми 
кримінального провадження. 

 
Тема 2. Сучасна кримінальна процесуальна доктрина і актуальні проблеми 

досудового провадження  
 
Сучасна кримінальна процесуальна доктрина про структуру досудового провадження. 

Дискусійність питання про момент початку досудового провадження. Кримінальна 
процесуальна діяльність із прийняття, реєстрації, розгляду, вирішення заяв і повідомлень про 



 
 

вчинені кримінальні правопорушення та такі, що готуються; її місце в системі кримінального 
провадження.  

Поняття та структура стадії досудового розслідування, її завдання. Форми досудового 
розслідування: поняття та загальна характеристика. Суб’єкти, що здійснюють досудове 
розслідування: функції та процесуальні повноваження. Особи, які залучаються до здійснення 
досудового розслідування: функції та процесуальний статус. Наука кримінального процесу 
про загальні положення досудового розслідування. Дискусійність питання про систему 
загальних положень досудового розслідування. Поняття, види та сутність слідчих 
(розшукових) дій, які провадяться під час досудового розслідування. Питання про 
класифікацію слідчих (розшукових) дій у сучасній кримінальній процесуальній доктрині. 
Поняття, види та сутність негласних слідчих (розшукових) дій.Питання про класифікацію 
негласних слідчих (розшукових) дій у сучасній кримінальній процесуальній доктрині. 
Сутність, значення та процесуальний порядок повідомлення про підозру. Поняття, підстави та 
процесуальний порядок зупинення досудового розслідування. Форми закінчення досудового 
розслідування: загальна характеристика. Проблемні питання закінчення досудового 
розслідування. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних 
правопорушень. 

Провадження із розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового 
розслідування в структурі досудового провадження. 

 
Тема 3. Сучасна кримінальна процесуальна доктрина і актуальні проблеми 

судового провадження  
 
Сучасна кримінальна процесуальна доктрина про структуру судового провадження. 

Поняття, сутність і завдання підготовчого провадження в суді першої інстанції. 
Процесуальний порядок здійснення підготовчого провадження. Сутність процесуальних 
рішень, які приймаються в стадії підготовчого провадження.  

Поняття, завдання і значення судового розгляду. Дискусійність питання про загальні 
положення судового розгляду. Структура судового розгляду: загальна характеристика. Межі 
судового розгляду. Проблемні питання зміни обвинувачення в стадії судового розгляду. 
Процесуальний порядок висунення додаткового обвинувачення, початку провадження щодо 
юридичної особи під час судового розгляду. Відмова від підтримання державного 
обвинувачення. Особливості проведення слідчих (розшукових) дій під час судового розгляду. 
Судові дебати в стадії судового розгляду: зміст і процесуальний порядок. Загальна 
характеристика процесуальних рішень, що приймаються в стадії судового розгляду.Особливі 
порядки провадження в суді першої інстанції. 

Судове провадження з перегляду судових рішень. Поняття, сутність і завдання 
провадження в суді апеляційної інстанції. Порядок і строки апеляційного оскарження. Межі 
перегляду судових рішень судом апеляційної інстанції. Наука кримінального процесу про 
види і сутність підстав для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної 
інстанції. Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого в суді 
апеляційної інстанції. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду 
апеляційної скарги. 

Поняття, сутність і завдання провадження в суді касаційної інстанції.Порядок і строки 
касаційного оскарження. Межі перегляду судових рішень судом касаційної інстанції. Наука 
кримінального процесу про види і сутність підстав для скасування або зміни судового 
рішення судом касаційної інстанції. Недопустимість погіршення правового становища 
виправданого та засудженого в суді касаційної інстанції.Повноваження суду касаційної 
інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги. 

Поняття, сутність і завдання провадження за нововиявленими обставинами. Підстави 
для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами. Порядок і 
строки звернення особи про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. 



 
 

Процесуальний порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими 
обставинами. Судове рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленими 
обставинами. 

Поняття, сутність і завдання стадії виконання судових рішень. Порядок виконання 
судових рішень у кримінальному провадженні. Звернення судового рішення до виконання. 
Відстрочка виконання вироку. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків. 
Питання, які вирішуються судом після виконання вироку. Порядок вирішення судом питань, 
пов’язаних із виконанням вироку. Зарахування у строк відбування покарання часу 
перебування засудженого в лікувальній установі. 

 
Тема 4. Сучасна кримінальна процесуальна доктрина і актуальні проблеми 

особливих порядків кримінального провадження  
 
Сучасна кримінальна процесуальна доктрина про сутність і види особливих порядків 

кримінального провадження. Проблемні теоретичні і практичні питання здійснення 
кримінального провадження на підставі угод. Загальний порядок судового провадження на 
підставі угод. Вирок на підставі угоди. Сутність і проблемні питання кримінального 
провадження у формі приватного обвинувачення. Кримінальне провадження щодо окремої 
категорії осіб. Особливості повідомлення про підозру окремої категорії осіб, притягнення їх 
до кримінальної відповідальності, затримання і обрання щодо них запобіжного заходу. 
Сутність і проблемні питання кримінального провадження щодо неповнолітніх. Обставини, 
що підлягають встановленню в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Особливості 
проведення процесуальних дій та застосування заходів забезпечення кримінального 
провадження щодо неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених. Порядок застосування до 
неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру. Застосування 
примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної 
відповідальності. Особливості досудового розслідування та судового розгляду в 
кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру. 
Сутність і проблемні питання кримінального провадження щодо застосування примусових 
заходів медичного характеру. Обставини, що підлягають встановленню під час досудового 
розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів 
медичного характеру. Сутність і проблемні питання кримінального провадження, яке містить 
відомості, що становлять державну таємницю. Кримінальне 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. Місце проведення досудового розслідування 
кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичних представництв, 
консульських установ, суден України. Спеціальне досудове розслідування і спеціальне судове 
провадження. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного 
стану або у районі проведення антитерористичної операції.Відновлення втрачених матеріалів 
кримінального провадження. 

 
Тема 5. Сучасна криміналістична доктрина 

 
Історія виникнення, становлення і розвитку науки криміналістики. Розвиток наукових 

уявлень щодо функцій криміналістики як самостійної науки. Ґенеза концепції предмета науки 
криміналістики. Окремі аспекти розвитку наукових поглядів щодо природи криміналістики. 
Методологія криміналістики як юридичної галузі наукового знання. Інтеграція та 
диференціація наукових знань як тенденція розвитку криміналістики. Система 
криміналістичної науки в сучасних умовах. Етичні проблеми сучасної криміналістики. 



 
 

Злочинна діяльність як об’єкт пізнання у криміналістиці. Діяльність учасників 
кримінального провадження, наділених владними повноваженнями, як один із об’єктів 
досліджень у криміналістиці. Взаємозв’язок об’єктів пізнання у криміналістиці. Завдання 
криміналістики у забезпеченні сучасних потреб практики протидії злочинності. 

Міжнаукові зв’язки криміналістики. Розвиток наукових поглядів щодо місця 
криміналістики в системі юридичних наук кримінально-правового циклу. Практичне значення 
встановлення предметних зв’язків криміналістики з системою наук кримінально-правового 
циклу. Проблема диференціації криміналістики і теорії оперативно-розшукової діяльності. 
Взаємозв’язок криміналістики з іншими юридичними науками. 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 
л с лаб. інд. с. р. л с лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Тема 1. 
Фундаментальні 
категорії теорії 
кримінального 
процесу в сучасній 
кримінальній 
процесуальній 
доктрині 

36 3 3   30 37 2 2   33 

Тема 2. Сучасна 
кримінальна 
процесуальна 
доктрина і актуальні 
проблеми 
досудового 
провадження 

36 3 3   30 36 2 1   33 

Тема 3. Сучасна 
кримінальна 
процесуальна 
доктрина і актуальні 
проблеми судового 
провадження 

36 3 3   30 36 2 1   33 

Тема 4. Сучасна 
кримінальна 
процесуальна 
доктрина і актуальні 
проблеми особливих 
порядків 
кримінального 
провадження 

36 3 3   30 35 1 1   33 

Тема 5. Сучасна 
криміналістична 
доктрина 

36 3 3   30 36 1 1   34 

Усього годин 
 

180 
 

15 
 

15 
 
 

 
 

 
150 

 
180 

 
8 

 
6 

   
166 

 



 
 

4. Теми семінарських занять 
Для аспірантів денної форми навчання 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Фундаментальні категорії теорії кримінального процесу в 
сучасній кримінальній процесуальній доктрині 

3 

2. Сучасна кримінальна процесуальна доктрина і актуальні 
проблеми досудового провадження 

3 

3. Сучасна кримінальна процесуальна доктрина і актуальні 
проблеми судового провадження 

3 

4. Сучасна кримінальна процесуальна доктрина і актуальні 
проблеми особливих порядків кримінального провадження 

3 

5. Сучасна криміналістична доктрина 3 
 
Разом 

15 

 
Для аспірантів заочної форми навчання 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Фундаментальні категорії теорії кримінального процесу в 
сучасній кримінальній процесуальній доктрині 

2 

2. Сучасна кримінальна процесуальна доктрина і актуальні 
проблеми досудового провадження 

1 

3. Сучасна кримінальна процесуальна доктрина і актуальні 
проблеми судового провадження 

1 

4. Сучасна кримінальна процесуальна доктрина і актуальні 
проблеми особливих порядків кримінального провадження 

1 

5. Сучасна криміналістична доктрина 1 
 
Разом 

6 

 
 

5. Завдання для самостійної роботи 
Для аспірантів денної форми навчання 

№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1. Фундаментальні категорії теорії кримінального процесу в 
сучасній кримінальній процесуальній доктрині 

30 

2. Сучасна кримінальна процесуальна доктрина і актуальні 
проблеми досудового провадження 

30 

3. Сучасна кримінальна процесуальна доктрина і актуальні 
проблеми судового провадження 

30 

4. Сучасна кримінальна процесуальна доктрина і актуальні 
проблеми особливих порядків кримінального провадження 

30 

5. Сучасна криміналістична доктрина 30 
Разом 150 

 
Для аспірантів заочної форми навчання 

№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1. Фундаментальні категорії теорії кримінального процесу в 33 



 
 

сучасній кримінальній процесуальній доктрині 
2. Сучасна кримінальна процесуальна доктрина і актуальні 

проблеми досудового провадження 
33 

3. Сучасна кримінальна процесуальна доктрина і актуальні 
проблеми судового провадження 

33 

4. Сучасна кримінальна процесуальна доктрина і актуальні 
проблеми особливих порядків кримінального провадження 

33 

5. Сучасна криміналістична доктрина 34 
Разом 166 

 
6. Індивідуальні завдання 

 
Індивідуальні завдання з навчальної дисципліни «Сучасна правова доктрина (за 

профілем)» виконуються здобувачами в 1 семестрі з теми «Сучасна кримінальна 
процесуальна доктрина і актуальні проблеми судового провадження». Тематика 
індивідуального завдання визначається викладачем під час навчальних занять. 

 
Тематика індивідуальних завдань 

 
1. Теоретичні і практичні питання проведення підготовчого судового засідання в суді 

першої інстанції. 
2. Тематичне узагальнення судової практики постановлення обвинувальних вироків на 

підставі угод у стадії підготовчого провадження. 
3.Тематичне узагальнення здійснення судами першої інстанції спеціального судового 

провадження. 
4.Теоретичні і практичні питання застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження в стадії судового розгляду. 
5.Тематичне узагальнення практики обрання, скасування або зміни запобіжного заходу у 

виді тримання під вартою в суді першої інстанції. 
6.Теоретичні і практичні питання зміни обвинувачення в суді першої інстанції. 
7.Тематичне узагальнення судової практики постановлення виправдувальних вироків 

судами першої інстанції. 
8.Теоретичні і практичні питання здійснення провадження в суді присяжних. 
9.Неповнота судового розгляду як підстава для скасування або зміни судового рішення 

судом апеляційної інстанції: теоретичні і практичні проблеми. 
10.Невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним 

обставинам кримінального провадження як підстава для скасування або зміни судового 
рішення судом апеляційної інстанції: тематичне узагальнення судової практики. 

11.Істотне порушення вимог кримінального процесуального закону як підстава для 
скасування або зміни судового рішення судами апеляційної та касаційної інстанцій: тематичне 
узагальнення судової практики. 

12.Неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність як 
підстава для скасування або зміни судового рішення судами апеляційної та касаційної 
інстанцій: тематичне узагальнення судової практики.  

13. Невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення 
та особі обвинуваченого (засудженого) як підстава для скасування або зміни судового 
рішення судами апеляційної та касаційної інстанцій: тематичне узагальнення судової 
практики. 

14. Проблемні теоретичні і практичні питання перегляду судових рішень судами 
апеляційної і касаційної інстанцій. 

 
 



 
 

7. Методи навчання 
Лекція – основний вид навчальних занять, призначених для викладення теоретичного 

матеріалу. Лекції є елементом курсу лекцій, що охоплює основний теоретичний матеріал 
навчальної дисципліни «Сучасна правова доктрина (за профілем)». Всі лекції є 
інформаційними (тематичними). 

З урахуванням можливої змішаної або дистанційної форм навчання у 2022/2023 
навчальному році організація та проведення лекцій з дисципліни буде проводиться виключно 
у онлайн режимі. При цьому застосовується комбінована форма спілкування з лектора 
аудиторією, яка включає ознайомлення студентами з навчальним контентом (відеозаписом 
окремих навчальних питань, розміщеним на платформі Youtube або викладених лектором в 
режимі відеоконференції ZOOM (до 60 хв.) та подальше обговорення (до 20 хв.) матеріалу 
студентами з викладачем (лектором) в режимі реального часу із застосуванням платформи для 
відеоконференцій ZOOM. Здійснюється супровід навчального контенту навчальними 
презентаційними матеріалами та питаннями для самоперевірки із використанням веб-сервісу 
Google Classroom. 

Семінарське заняття – вид навчального заняття, на якому викладач організує дискусію 
з попередньо визначених проблем (як правило, в межах плану заняття). На кожному 
семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами виступи, активність в 
дискусії, вміння формулювати та відстоювати свою позицію та ін.  

З урахуванням можливої змішаної або дистанційної форм навчання у 2022/2023 
навчальному році організація та проведення семінарських занять з дисципліни може 
проводитись або у онлайн режимі із використанням веб-сервісу Google Classroom та 
платформи для відеоконференцій ZOOM, або в аудиторії. 

Рекомендується певний порядок підготовки до семінарського заняття: ознайомитися з 
питаннями, які заплановано розглянути на даному занятті; звернутися до конспекту лекцій, 
вказівок лектора щодо особливостей вивчення теми; опрацювати основні положення 
кримінального законодавства, які стосуються теми, рекомендовану для вивчення літературу, 
законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми; засвоїти поняття, які є 
основними (опорними) для цієї теми; продумати кожне питання, яке виноситься на 
обговорення, план відповіді. 

Колоквіум – вид навчальної роботи, що передбачає з'ясування рівня засвоєння 
студентами знань, оволодіння вміннями й навичками з окремої теми чи розділу. На колоквіумі 
науково-педагогічний працівник опитує групу студентів (орієнтуючись на ключові слова 
теми) і в процесі співбесіди з'ясовує рівень засвоєння матеріалу. 

З урахуванням можливої змішаної або дистанційної форм навчання у 2022/2023 
навчальному році організація та проведення колоквіумів з дисципліни може проводитись або 
у онлайн режимі із використанням веб-сервісу Google Classroom та платформи для 
відеоконференцій ZOOM, або в аудиторії. 

Консультація – форма навчального заняття, при якій студент отримує від науково-
педагогічного працівника відповіді на конкретні питання або пояснення окремих теоретичних 
положень чи їх практичного використання. Окрім того, під час консультацій студенти 
відпрацьовують аудиторні заняття, на яких вони були відсутні. 

Консультація є формою індивідуального (асинхронного) спілкування студента й 
викладача.  

З урахуванням можливої змішаної або дистанційної форм навчання у 2022/2023 
навчальному році організація та проведення консультацій з дисципліни може проводитись або 
у онлайн режимі із використанням веб-сервісу Google Classroom та платформи для 
відеоконференцій ZOOM, або в аудиторії. 

Самостійна робота студентів, письмові завдання. 
Самостійна робота студента є основним засобом засвоєння навчального матеріалу у 

вільний від аудиторних занять час. Самостійна робота студента включає: опрацювання 
навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань, науково-дослідну роботу. 



 
 

Самостійна робота забезпечується системою навчально-методичних засобів, 
передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни (підручник, навчальні та 
методичні посібники, конспект лекцій, робочі зошити, рекомендована відповідна наукова та 
фахова монографічна і періодична література). 

Навчальний матеріал з дисципліни, передбачений для засвоєння студентом у процесі 
самостійної поза аудиторної роботи, виноситься на підсумковий контроль разом з навчальним 
матеріалом, що вивчався при проведенні аудиторних навчальних занять. 

 
8. Методи контролю 

Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку у процесі навчання. 
Вони визначають відповідність рівня набутих здобувачами вищої освіти знань, умінь та 
навичок вимогам нормативних документів щодо вищої освіти. 

За рівнем контролю результатів навчання розрізняють: самоконтроль, кафедральний, 
факультетський (інститутський) та ректорський контроль. 

Самоконтроль призначений для самооцінки здобувачами вищої освіти якості засвоєння 
навчального матеріалу з конкретної дисципліни (розділу, теми). З цією метою в навчальних 
посібниках для кожної теми (розділу), а також у методичних розробках з лабораторних робіт 
передбачаються питання для самоконтролю. 

Кафедральний контроль проводиться з метою оцінки рівня підготовки здобувачами 
вищої освіти з дисципліни на різних етапах її вивчення, як правило, науково-педагогічними 
працівниками даної дисципліни і здійснюється у вигляді вхідного, поточного та підсумкового 
семестрового контролю. 

Факультетський (інститутський) та ректорський контроль є різними рівнями 
зовнішнього контролю, призначеного для оцінки досягнення студентами базових результатів 
навчання, передбачених освітньою програмою, розробки пропозицій щодо оновлення освітніх 
програм, навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін, оновлення засобів 
діагностики результатів навчання тощо, порівняння ефективності навчання студентів. 

Факультетський (інститутський) та ректорський контроль, на відміну від 
кафедрального, є відтермінованим контролем. 

Факультетський (інститутський) та ректорський контроль проводиться у формі 
контрольних робіт, які виконуються письмово або з використанням комп’ютерних технологій 
і, як правило, за тестовими технологіями. 

Під час вивчення навчальної дисципліни «Сучасна правова доктрина (за профілем)» 
використовуються такі види контролю результатів навчання: поточний протягом семестру, 
підсумковий семестровий, відстрочений контроль.  

Поточний контроль проводиться науково-педагогічними працівниками на всіх видах 
аудиторних занять протягом семестру. Поточний контроль може проводитися у формі усного 
опитування або письмового контролю на семінарських заняттях, лекціях, у формі колоквіуму, 
виступів здобувачів вищої освіти при обговоренні питань на семінарських заняттях, у формі 
комп’ютерного тестування тощо. Конкретні форми проведення поточного контролю та схема 
нарахування балів визначаються робочою програмою навчальної дисципліни.  

Підсумковий семестровий контроль визначає ступінь досягнення здобувачами вищої 
освіти запланованих результатів навчання, що визначені робочою програмою навчальної 
дисципліни.  

Відтермінований контроль, або контроль збереження знань, проводиться через деякий 
час після вивчення дисципліни «Сучасна правова доктрина (за профілем)». Цей вид контролю 
не впливає на оцінку результатів навчання студента і проводиться вибірково для вивчення 
стійкості засвоєних знань студентами, контролю якості освітнього процесу та удосконалення 
критеріїв оцінювання навчальних здобутків студентів. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться з навчальної дисципліни «Сучасна 
правова доктрина (за профілем)» відповідно до навчальних планів і робочих навчальних 
планів. Підсумковий семестровий контроль визначає ступінь досягнення здобувачами вищої 



 
 

освіти запланованих результатів навчання, що визначені робочою програмою навчальної 
дисципліни.  

Оцінкою підсумкового семестрового контролю є сума балів, набраних здобувачем 
вищої освіти протягом семестру при виконанні контрольних заходів, передбачених 
програмою навчальної дисципліни та балів, набраних ним при виконанні екзаменаційної 
роботи. Максимальна сума балів, яку може набрати здобувач вищої освіти при підсумковому 
семестровому контролі, складає 100. 

Оцінка підсумкового контролю з дисципліни «Сучасна правова доктрина (за 
профілем)» виставляється за чотирирівневою шкалою оцінювання – оцінки «відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно». 

До виконання екзаменаційної роботи максимальна сума балів, які здобувач вищої 
освіти може набрати протягом семестру, дорівнює 60, а максимальна сума балів 
екзаменаційної роботи – 40. Загальна кількість балів за роботу протягом семестру 
округлюється до найближчого цілого числа. 

Семестрові екзамени проводяться в обсязі навчального матеріалу, визначеного 
робочою програмою навчальної дисципліни, і в терміни, встановлені навчальним планом. 
Результати семестрових екзаменів оцінюються цілим числом балів. 

Здобувач вищої освіти повинен бути ознайомлений із результатами своєї письмової 
роботи не пізніше, ніж через п’ять робочих днів після її написання. Здобувач вищої освіти має 
право ознайомитися з перевіреною роботою й одержати пояснення щодо отриманої оцінки. 

У разі незгоди з оцінкою здобувач вищої освіти має право подати в день оголошення 
оцінки або наступний робочий день завідувачу кафедри письмову апеляцію, вказавши 
конкретні причини незгоди з оцінкою. Завідувач кафедри разом з екзаменатором, залучаючи, 
за необхідності, інших фахівців, протягом трьох днів розглядає апеляцію і в усній формі 
сповіщає здобувача вищої освіти про результати розгляду. 

Результати підсумкового семестрового контролю з навчальної дисципліни «Сучасна 
правова доктрина (за профілем)» вносяться науково-педагогічним працівником у відомість 
обліку успішності; працівники деканату роблять відповідну позначку в індивідуальному 
навчальному плані здобувача вищої освіти.  

Якщо результати здобувача вищої освіти за певним видом навчальної діяльності 
сумарно оцінені менше ніж 50 балами, він має право до закінчення екзаменаційної сесії 
повторно виконати підсумкову екзаменаційну роботу.  

Повторне виконання підсумкової екзаменаційної роботи допускається не більше трьох 
разів. Перші два рази – науково-педагогічному працівнику, при третьому перескладанні – 
комісії, яка створюється наказом ректора за поданням декана факультету. Оцінка комісії є 
остаточною. 

Результати підсумкового семестрового контролю зберігаються на кафедрі протягом 
календарного року. З цими матеріалами можуть бути ознайомлені ректор, проректори, 
начальник Управління якості освіти, директори Навчальних центрів організації освітнього 
процесу, менеджменту якості та моніторингу освітнього процесу, методичної роботи, декан 
факультету. 

Результати семестрового контролю обговорюються на засіданнях кафедр, ректорату, 
вчених рад факультетів та вченої ради університету і є одним із важливих чинників 
управління якістю освітнього процесу в університеті. 

 
 

9. Схема нарахування балів 
 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні 
завдання 

 
Екзамен 

 
Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Разом 
12 12 12 12 12 60 40 100 



 
 

 
Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Підсумкова оцінка знань здобувачів з дисципліни «Сучасна правова доктрина (за 
профілем)» виставляється з урахуванням таких критеріїв. 

Оцінки «відмінно» (90–100 балів) заслуговує здобувач, який міцно засвоїв теоретичний 
матеріал, глибоко і всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових 
першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно 
використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє 
ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних 
навичок. 

Оцінки «добре» (70–89 балів) заслуговує здобувач, який твердо засвоїв теоретичний 
матеріал, володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, 
аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу 
тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу 
теоретичного змісту або при аналізі практичного.  

Оцінки «задовільно» (50–69 балів) заслуговує здобувач, який в основному опанував 
теоретичними знаннями навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та 
рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання 
викликають невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання 
практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, 
пов’язувати їх із майбутньою діяльністю. 

Оцінка «незадовільно» (1–49 балів) виставляється здобувачу, який не опанував 
навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в 
першоджерелах та рекомендованій літературі; відсутнє наукове мислення, практичні навички 
не сформовані. 
 

Шкала оцінювання 
Відповідно до кількості набраних балів оцінки за шкалою університету виставляються 

за такою системою: 
 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру Оцінка 

90 – 100 відмінно 

70–89 добре 

50–69 задовільно 

1–49 незадовільно 
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