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ВСТУП 
 

Програму навчальної дисципліни «Кримінальний процес» складено відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки фахівців з вищою освітою першого 
(бакалаврського) рівня за спеціальністю 081 Право, освітня програма Право. 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Кримінальний процес» є 

формування у студентів уявлення про сучасний стан галузі кримінального процесуального 
права, зміст кримінальної процесуальної діяльності суду, сторін та інших учасників 
кримінального провадження, виховання в студентів потреби систематично оновлювати 
свої знання та творчо застосовувати їх у майбутній професійній діяльності. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування таких інтегральних, 
загальних та спеціальних (фахових, предметних) компетентностей: здатність розв’язувати 
складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної правничої 
діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин, 
принципів і правових інститутів і характеризується комплексністю та невизначеністю 
умов (інтегральна); здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2); знання 
та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК-3); здатність 
спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-4); здатність діяти на основі 
етичних міркувань (мотивів) (ЗК-10); 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 (СК-7); знання і розуміння особливостей реалізації та застосування 
норм матеріального і процесуального права (СК-8); здатність визначати належні та 
прийнятні для юридичного аналізу факти (СК-11); здатність до самостійної підготовки 
проектів актів правозастосування (СК-15); здатність до логічного, критичного і 
системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення (СК-16). 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, студенти мають досягти таких 
результатів навчання: 

в межах формування інтегральної компетентності  
студенти повинні  
знати сутність та зміст основних доктринальних понять кримінального 

процесуального права, його загальних засад та інститутів; норми чинного кримінального 
процесуального законодавства; особливості процесуального статусу суду (судді), слідчого 
судді, сторін та інших учасників кримінального провадження; зміст кримінальних 
процесуальних правовідносин; підстави та процесуальний порядок прийняття 
процесуальних рішень на різних стадіях кримінального провадження;  

вміти давати правове обґрунтування рішень; аналізувати юридичні факти; 
тлумачити та правильно застосовувати нормативно-правові акти, які регулюють 
кримінальну процесуальну діяльність; робити кваліфіковані висновки та надавати 
консультації; приймати рішення і вчиняти дії у точній відповідності до закону; 

володіти процесуальною термінологією та навичками роботи з нормативно-
правовими актами; навичками аналізу юридичних фактів та процесуальних норм, що є 
об’єктом професійної діяльності; навичками вирішення правових проблем та застосування 
процесуальних норм. 

В межах формування компетентності ЗК-2 
студенти повинні 
знати норми чинного кримінального процесуального законодавства, слідчу та 

судову практику в кримінальних провадженнях; 
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вміти правильно визначати коло нормативно-правових актів, які підлягають 
застосуванню; робити кваліфіковані висновки та надавати консультації; приймати 
рішення і вчиняти дії у точній відповідності до закону;  

володіти навичками роботи з нормативними актами; обґрунтування власної точки 
зору; підготовки юридичних документів; вирішення проблемних питань і колізій. 

В межах формування компетентності ЗК-3 
студенти повинні 
знати систему джерел кримінального процесуального права та систему 

кримінального процесуального законодавства, основні теоретичні і практичні проблеми 
кримінального процесу; 

вміти об’єктивно сприймати та аналізувати тенденції, що мають місце в сучасному 
кримінальному процесі, а також юридичні ситуації в сфері кримінального провадження, 
правильно їх кваліфікувати та визначати правові приписи, які належить застосувати; 

володіти навичками обґрунтування власної точки зору, прийняття процесуальних 
рішень, які відповідають вимогам закону. 

В межах формування компетентності ЗК-4 
студенти повинні 
знати правопис сучасної української мови; термінологію галузі кримінального 

процесуального права державною мовою; граматичні структури, що є необхідними для 
адекватного вираження відповідних понять та правових позицій під час кримінального 
провадження; 

вміти користуватися граматичними зворотами, специфічними для спілкування між 
різними учасниками кримінального провадження; робити оптимальний набір лексики та 
граматичних конструкцій під час вираження як усно, так і письмово своєї правової позиції 
в кримінальному провадженні; 

володіти навичками спілкування державною мовою з різними учасниками 
кримінального провадження; грамотного складання кримінальних процесуальних 
документів українською мовою. 

В межах формування компетентності ЗК-10 
студенти повинні 
знати етичні основи виконання окремих процесуальних дій під час кримінального 

провадження; етику кримінального процесуального доказування, а також спілкування між 
різними учасниками кримінального провадження; 

вміти аналізувати положення чинного законодавства, які регламентують етичні 
основи кримінальної процесуальної діяльності; відстоювати правову позицію в 
кримінальному провадженні в коректній, тактовній та етичній формі; 

володіти навичками тлумачення змісту нормативно-правових актів, що 
передбачають правила етики в діяльності зокрема суду (судді), слідчого судді, прокурора, 
слідчого, адвоката під час кримінального провадження; визначення конкретних етичних 
правил, яких необхідно дотримуватися під час виконання окремих процесуальних дій та 
прийняття процесуальних рішень.  

В межах формування компетентності СК-7 
студенти повинні 
знати сучасні доктринальні підходи до правового регулювання основних інститутів 

кримінального процесуального права; норми чинного законодавства, які регламентують 
завдання і принципи кримінального процесу, а також його основні інститути; правила 
тлумачення закону з метою правильного його застосування; судову практику, у тому числі 
Рішення Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини, постанови 
Верховного Суду та Пленуму Верховного Суду; 

вміти аналізувати юридичні ситуації, правильно їх кваліфікувати та визначати 
правові приписи, які належить застосувати, а також обирати правові форми та способи 
реагування залежно від фактичних обставин; характеризувати зв’язки конституційного, 
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адміністративного, цивільного, кримінального, а також адміністративного 
процесуального, цивільного процесуального права з кримінальним процесуальним 
правом; 

володіти навичками використання інститутів суміжних галузей права та судової 
практики під час кримінального провадження, роботи з нормативно-правовими актами, 
що є їх джерелами; аналізу юридичних фактів та процесуальних норм, що є об’єктом 
професійної діяльності; вирішення правових проблем та застосування норм різних галузей 
права під час кримінального провадження. 

В межах формування компетентності СК-8 
студенти повинні 
знати правила викладення юридичної кваліфікації кримінальних правопорушень у 

відповідних процесуальних документах; підстави та процесуальний порядок зміни раніше 
повідомленої підозри, повідомлення про нову підозру, зміни і доповнення обвинувачення 
у судовому провадженні; юридичні та фактичні підстави для прийняття процесуальних 
рішень; 

вміти давати правову оцінку юридичним фактам та визначати, які правові норми 
належить застосувати у даних фактичних обставинах; приймати рішення і вчиняти дії у 
точній відповідності до кримінального процесуального закону; 

володіти навичками складання та мотивування кримінальних процесуальних рішень 
щодо зміни юридичної кваліфікації кримінальних правопорушень. 

В межах формування компетентності СК-11 
студенти повинні 
знати вимоги кримінального процесуального законодавства та відомчих 

нормативно-правових актів щодо: приводів і підстав початку кримінального провадження; 
фактичних і юридичних підстав проведення слідчих (розшукових) і негласних слідчих 
(розшукових) дій; підстав прийняття процесуальних рішень на різних стадіях 
кримінального провадження; 

вміти аналізувати фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, 
встановлені під час кримінального провадження, давати їм правову оцінку; визначати 
фактичні підстави проведення певних процесуальних дій та прийняття відповідних 
процесуальних рішень; 

володіти навичками правильно відображати в матеріалах кримінального 
провадження фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення; 
обґрунтовувати необхідність вчинення певних процесуальних дій та прийняття 
відповідних процесуальних рішень. 

В межах формування компетентності СК-15 
студенти повинні 
знати перелік видів процесуальних документів, що складаються під час 

кримінального провадження, вимоги закону до їх форми та змісту; 
вміти правильно визначати конкретний процесуальний документ для оформлення 

виконаної процесуальної дії чи прийнятого процесуального рішення; 
володіти навичками складання і оформлення процесуальних документів відповідно 

до закону. 
В межах формування компетентності СК-16 
студенти повинні 
знати способи тлумачення закону з метою його вірного застосування; вимоги 

кримінального процесуального закону та відомчих нормативно-правових актів щодо 
формування і ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань; види систематизації 
матеріалів кримінального провадження; форми закінчення кримінального провадження; 

вміти аналізувати зміст окремих кримінальних процесуальних документів та 
визначати їх роль у кримінальному провадженні; систематизувати матеріали 
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кримінального провадження; визначати вид підсумкового процесуального рішення в 
кримінальному провадженні 

володіти навичками аналітичної роботи з матеріалами кримінального провадження 
та їх систематизації; обґрунтування та оформлення підсумкового процесуального рішення 
в кримінальному провадженні. 

Студент повинен досягнути таких програмних результатів навчання: визначати 
переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин 
(ПРН 1); проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел (ПРН 3); 
формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми (ПРН 4); 
давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 
обґрунтованістю (ПРН 5); оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 
проблему (ПРН 6); застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 
виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки 
(ПРН 21); готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового 
висновку, зробленого у різних правових ситуаціях (ПРН 22); надавати консультації щодо 
можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях (ПРН 23). 

1.3. Кількість кредитів 6 
 

1.4. Загальна кількість годин 180 
  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

Нормативна  
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 
4-й 4-й 

Семестр 
7-й, 8-й 7-й, 8-й 

Лекції 
52 год. 12 год. 

Семінарські заняття 
52 год. 8 год. 

Самостійна робота 
76 год. 160 год. 

 
1.6. Заплановані результати навчання 

 
знає: сутність та зміст основних понять, категорій та інститутів кримінального 

процесуального права; норми чинного кримінального процесуального законодавства; 
систему джерел кримінального процесуального права та систему кримінального 
процесуального законодавства, основні теоретичні і практичні проблеми кримінального 
процесу; термінологію галузі кримінального процесуального права державною мовою; 
особливості процесуального статусу суду (судді), слідчого судді, сторін та інших 
учасників кримінального провадження; зміст кримінальних процесуальних відносин; 
підстави та процесуальний порядок прийняття процесуальних рішень на різних стадіях 
кримінального провадження; вимоги до форми та змісту процесуальних документів; 
слідчу та судову практику в кримінальних провадженнях; 

вміє: правильно визначати коло нормативно-правових актів, які підлягають 
застосуванню; приймати рішення і вчиняти дії у точній відповідності до закону; 
аналізувати юридичні факти, правильно їх кваліфікувати та визначати правові приписи, 
які належить застосувати, а також обирати правові форми та способи реагування залежно 
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від фактичних обставин кримінального правопорушення; робити оптимальний набір 
лексики та граматичних конструкцій під час вираження як усно, так і письмово своєї 
правової позиції в кримінальному провадженні; правильно складати і оформлювати 
процесуальні документи; давати правове обґрунтування процесуальних рішень;  

володіє навичками: аналізу юридичних фактів та процесуальних норм, що є 
об’єктом професійної діяльності; вирішення правових проблем та застосування 
процесуальних норм; роботи з нормативними актами; обґрунтування власної точки зору; 
спілкування державною мовою з різними учасниками кримінального провадження; 
грамотного складання кримінальних процесуальних документів українською мовою; 
вирішення проблемних питань і колізій у кримінальному провадженні. 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 
Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
 
Тема 1. Поняття, завдання і система кримінального процесу 
Поняття, сутність і завдання кримінального процесу. Поняття та ознаки стадій 

кримінального процесу, їх система. Загальна характеристика стадій кримінального 
процесу. Кримінальні процесуальні функції: поняття та види. Кримінальна процесуальна 
форма та її значення. Єдність і диференціація кримінальної процесуальної форми. 
Кримінальні процесуальні гарантії: сутність та система. Історичні форми кримінального 
процесу. 

 
Тема 2. Кримінальне процесуальне право і кримінальне процесуальне законодавство 

України 
Поняття і система кримінального процесуального права, його предмет і методи. 

Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм. Загальна характеристика 
кримінальних процесуальних правовідносин. Джерела кримінального процесуального 
права. Рішення Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини та 
постанови Верховного Суду як джерела кримінального процесуального права. Зв’язок 
кримінального процесуального права з іншими галузями права та суміжними галузями 
знань. Аналогія в кримінальному процесуальному праві. 

Поняття та система кримінального процесуального законодавства України. Роль 
Конституції України та міжнародних угод, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, в регулюванні кримінального провадження. Структура 
Кримінального процесуального кодексу України. Дія кримінального процесуального 
закону у просторі, часі та за колом осіб.  

 
Тема 3. Засади кримінального провадження 
Поняття, сутність і система загальних засад кримінального провадження. 

Класифікація засад кримінального провадження.  
Нормативний зміст загальноправових засад кримінального провадження: 

верховенство права; законність; повага до людської гідності; забезпечення права на 
свободу та особисту недоторканність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; 
таємниця спілкування; невтручання у приватне життя; недоторканність права власності; 
доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень. 

Нормативний зміст міжгалузевих засад кримінального провадження: рівність перед 
законом і судом; змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у 
доведенні перед судом їх переконливості; безпосередність дослідження показань, речей і 
документів; забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи 
бездіяльності; диспозитивність; гласність і відкритість судового провадження та його 
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повне фіксування технічними засобами; розумність строків; мова, якою здійснюється 
кримінальне провадження. 

Галузеві засади кримінального провадження та їх нормативний зміст: презумпція 
невинуватості та забезпечення доведеності вини; свобода від самовикриття та право не 
свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї; заборона двічі притягувати до 
кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення; забезпечення права на 
захист; публічність.  

 
Тема 4. Суб’єкти кримінального провадження 
Поняття суб’єктів кримінального провадження та їх класифікація.  
Суд у кримінальному процесі, його функції та повноваження. Одноособовий і 

колегіальний розгляд справи судом. Присяжні в кримінальному провадженні. Слідчий 
суддя в кримінальному процесі, його функції та повноваження. 

Сторона обвинувачення в кримінальному процесі. Прокурор, його процесуальні 
функції та повноваження в різних стадіях кримінального провадження. Органи досудового 
розслідування та їх компетенція. Керівник органу досудового розслідування. 
Процесуальний статус слідчого та працівника оперативного підрозділу в кримінальному 
процесі. Керівник органу дізнання. Дізнавач. 

Сторона захисту в кримінальному процесі. Підозрюваний, обвинувачений 
(підсудний), засуджений, виправданий у кримінальному провадженні, їх процесуальні 
права, обов’язки та відповідальність. Особа, стосовно якої вирішується питання про 
застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру. Законні 
представники та захисники суб’єктів сторони захисту. Процесуальний порядок залучення 
захисника до участі в кримінальному провадженні за договором і призначенням. 
Обов’язкова участь захисника. Відмова від захисника або його заміна.  

Потерпілий в кримінальному провадженні. Представник та законний представник 
потерпілого. 

Інші учасники кримінального провадження. Заявник. Цивільний позивач у 
кримінальному процесі. Представник та законний представник цивільного позивача. 
Цивільний відповідач та його представник у кримінальному провадженні. Представник 
юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Третя особа, щодо майна якої 
вирішується питання про арешт. Інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються 
під час досудового розслідування. Представник персоналу органу пробації. Свідок та його 
адвокат. Процесуальні права, обов’язки та відповідальність свідка. Особи, які не можуть 
бути допитані як свідки. Перекладач у кримінальному процесі. Експерт і спеціаліст у 
кримінальному провадженні: спільні риси та відмінності їх процесуального статусу. 
Секретар судового засідання та судовий розпорядник. Особа, стосовно якої розглядається 
питання про видачу в іноземну державу (екстрадицію). 

Інститут відводів у кримінальному провадженні. Процесуальний порядок 
вирішення питання про самовідвід чи відвід окремих суб’єктів кримінального 
провадження.  

Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. 
Державний захист працівників суду, органів досудового розслідування, прокуратури та 
членів їх сімей. 

 
Тема 5. Докази і доказування в кримінальному провадженні 
Поняття, сутність і значення кримінального процесуального доказування. Елементи 

кримінального процесуального доказування. Способи збирання доказів у кримінальному 
провадженні стороною обвинувачення і стороною захисту. Перевірка і оцінка доказів як 
елементи процесу доказування. Предмет, межі і суб’єкти доказування. Обов’язок 
доказування в кримінальному процесі. Особливості доказування в окремих стадіях 
кримінального провадження.  
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Поняття доказів та їх класифікація. Належність, допустимість, достовірність і 
достатність доказів. Умови визнання доказів недопустимими. Поняття та види джерел 
доказів, їх загальна характеристика. Показання свідків і потерпілих, особливості їх оцінки. 
Показання підозрюваного і обвинуваченого, їх види, особливості оцінки. Показання з 
чужих слів. Речові докази, строки і порядок їх зберігання. Документи як джерела доказів. 
Вирішення питання про речові докази і документи. Висновок експерта та його зміст. 
Особливості оцінки висновку експерта.  

Моральні засади доказування в кримінальному провадженні. 
 
Тема 6. Фіксування кримінального провадження. Процесуальні строки і судові 

витрати 
Форми фіксування кримінального провадження. Структура та зміст протоколу, 

порядок його складання. Додатки до протоколу. Застосування технічних засобів 
фіксування кримінального провадження. 

Журнал судового засідання. Реєстр матеріалів досудового розслідування. 
Види процесуальних рішень, їх структура та зміст. Класифікація процесуальних 

рішень. 
Поняття і сутність повідомлення в кримінальному провадженні. 
Поняття, значення і види процесуальних строків. Правила обчислення 

процесуальних строків. Обов’язковість додержання процесуальних строків під час 
кримінального провадження, наслідки порушення процесуальних строків. Порядок 
подовження, зупинення і відновлення процесуальних строків.  

Процесуальні витрати, їх поняття, види і значення. Зменшення розміру 
процесуальних витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення 
процесуальних витрат. Розподіл та визначення розміру процесуальних витрат. Витрати, 
що покладаються на державу. Рішення щодо процесуальних витрат. 

 
Тема 7. Відшкодування (компенсація) шкоди в кримінальному провадженні 

Підстави відшкодування шкоди потерпілому, територіальній громаді, державі в 
кримінальному провадженні. Поняття і значення цивільного позову в кримінальному 
процесі. Переваги спільного розгляду цивільного позову і матеріалів кримінального 
провадження. Підстави, умови і процесуальний порядок пред’явлення цивільного позову в 
кримінальному провадженні. Форма і зміст позовної заяви. Доказування цивільного 
позову. Забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна в кримінальному 
провадженні. Вирішення цивільного позову. Відшкодування (компенсація) шкоди, 
завданої особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює 
оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури та суду. 

 
Тема 8. Заходи забезпечення кримінального провадження 
Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх класифікація. 

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Види 
заходів забезпечення кримінального провадження та їх загальна характеристика.  

Виклик слідчим, прокурором. Судовий виклик. Порядок здійснення виклику. 
Повістка про виклик. Привід та порядок його застосування. Підстави і процесуальний 
порядок накладення грошового стягнення. Підстави, процесуальний порядок та строки 
тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом. Підстави та процесуальний 
порядок відсторонення від посади. Тимчасове відсторонення судді від здійснення 
правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності та продовження 
строку такого відсторонення. Сутність тимчасового доступу до речей і документів, 
процесуальний порядок його застосування. Речі і документи, до яких заборонено доступ. 
Підстави та процесуальний порядок тимчасового вилучення майна. Підстави та 
процесуальний порядок арешту майна.  
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Поняття, мета і підстави застосування запобіжних заходів. Види запобіжних 
заходів. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.  

Особисте зобов’язання. Особиста порука. Домашній арешт. Застава, визначення її 
розміру та порядок внесення. Підстави і процедура звернення застави у доход держави. 
Застосування електронних засобів контролю. Тримання під вартою як запобіжний захід. 
Підстави та процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у виді тримання особи 
під вартою. Строки тримання під вартою і порядок їх продовження. Загальні обов’язки 
судді щодо захисту прав людини під час застосування запобіжних заходів. Підстави і 
процесуальний порядок зміни і скасування запобіжних заходів. 

Підстави та процесуальний порядок затримання особи без ухвали слідчого судді, 
суду. Строки затримання. Сутність затримання з метою приводу.  

 
Розділ 2. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 

 
Тема 9. Загальні положення досудового розслідування 
Поняття і завдання стадії досудового розслідування. Суб’єкти, уповноважені 

провадити досудове розслідування. Форми досудового розслідування кримінальних 
проступків та злочинів.  

Поняття і значення загальних положень досудового розслідування. Початок 
досудового розслідування. Єдиний реєстр досудових розслідувань.  

Поняття підслідності та її види. Об’єднання і виділення матеріалів досудового 
розслідування. Строки досудового розслідування, підстави і процесуальний порядок їх 
продовження. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами під час досудового 
розслідування. Доручення слідчого працівникам оперативних підрозділів. Процесуальний 
порядок та строки розгляду клопотань під час досудового розслідування. Розслідування 
кримінальних правопорушень слідчою групою. Повідомлення на досудовому 
розслідуванні. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його 
завершення. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.  

Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень. 
Загальні положення спеціального досудового розслідування. Клопотання слідчого, 
прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування. Розгляд клопотання 
про здійснення спеціального досудового розслідування. Вирішення питання про 
здійснення спеціального досудового розслідування. Порядок вручення процесуальних 
документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового розслідування. 

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків. 
 
Тема 10. Слідчі (розшукові) дії 
Поняття та види слідчих (розшукових) дій. Класифікація слідчих (розшукових) дій. 

Вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій.  
Допит, його види, процесуальний порядок проведення та оформлення. Допит 

свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні. Особливості 
допиту малолітньої або неповнолітньої особи. Проведення допиту в режимі 
відеоконференції. Пред’явлення для впізнання та його види. Підстави та процесуальний 
порядок пред’явлення для впізнання. Проведення пред’явлення для впізнання в режимі 
відеоконференції. Обшук та його види. Підстави і процесуальний порядок проведення 
обшуку. Особливості проведення окремих видів обшуку. Огляд і його види. 
Процесуальний порядок проведення окремих видів огляду. Особливості проведення 
огляду трупа. Мета і процесуальний порядок проведення слідчого експерименту. 
Освідування і його види. Процесуальний порядок проведення окремих видів освідування. 
Підстави і процесуальний порядок проведення експертизи. Отримання зразків для 
експертизи.  
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Тема 11. Негласні слідчі (розшукові) дії 
Поняття негласних слідчих (розшукових) дій та їх види. Загальні положення про 

негласні слідчі (розшукові) дії. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 
Процесуальний порядок розгляду слідчим суддею клопотання про дозвіл на проведення 
негласної слідчої (розшукової) дії. Вимоги до постанови слідчого, прокурора про 
проведення негласних слідчих (розшукових дій). Проведення негласної слідчої 
(розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді. Вимоги до ухвали слідчого судді 
про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, строк її дії. Порядок фіксації 
ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Повідомлення осіб, щодо яких 
проводилися негласні слідчі (розшукові) дії. Заходи щодо захисту інформації, отриманої в 
результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також інформації, яка не 
використовується у кримінальному провадженні. Використання результатів негласних 
слідчих (розшукових) дій.  

Загальні положення про втручання у приватне спілкування. Підстави та 
процесуальний порядок здійснення аудіо-, відеоконтролю особи. Підстави та 
процесуальний порядок накладення арешту на кореспонденцію, її огляду та виїмки. 
Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Зняття інформації з 
електронних інформаційних систем. Фіксація та збереження інформації, отриманої з 
телекомунікаційних мереж за допомогою технічних засобів та в результаті зняття 
відомостей з електронних інформаційних систем. Дослідження інформації, отриманої при 
застосуванні технічних засобів. 

Інші види негласних слідчих (розшукових) дій. Обстеження публічно недоступних 
місць, житла чи іншого володіння особи. Установлення місцезнаходження 
радіоелектронного засобу. Спостереження за особою, річчю або місцем. Моніторинг 
банківських рахунків. Аудіо-, відеоконтроль місця. Контроль за вчиненням злочину. 
Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи 
злочинної організації. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного 
дослідження. Використання конфіденційного співробітництва.  

Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій. 

 
Тема 12. Повідомлення про підозру 
Поняття та процесуальне значення повідомлення про підозру. Випадки 

повідомлення про підозру. Зміст письмового повідомлення про підозру. Процесуальний 
порядок вручення письмового повідомлення про підозру. Зміна повідомлення про підозру. 
Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб. 

 
Тема 13. Зупинення і закінчення досудового розслідування 
Поняття зупинення досудового розслідування. Підстави зупинення досудового 

розслідування. Умови та процесуальний порядок зупинення досудового розслідування за 
окремими підставами. Оголошення розшуку підозрюваного. Підстави і процесуальний 
порядок відновлення досудового розслідування.  

Загальні положення закінчення досудового розслідування. Форми закінчення 
досудового розслідування. Закриття кримінального провадження: підстави та 
процесуальний порядок.  

Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної 
відповідальності. Вимоги до клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної 
відповідальності. Процесуальний порядок розгляду питання про звільнення особи від 
кримінальної відповідальності.  

Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування 
примусових заходів медичного або виховного характеру. Відкриття матеріалів 
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кримінального провадження іншій стороні. Ознайомлення з матеріалами кримінального 
провадження. Вимоги до форми та змісту обвинувального акта. Реєстр матеріалів 
досудового розслідування. Клопотання про застосування примусових заходів медичного 
чи виховного характеру та його зміст. Вручення копій обвинувального акта, клопотання 
про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та реєстру 
матеріалів досудового розслідування. Систематизація і технічне оформлення матеріалів 
кримінального провадження. 

 
 

Тема 14. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового  
розслідування 

Поняття та значення інституту оскарження рішень, дій чи бездіяльності службових 
осіб під час досудового розслідування. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або 
прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на 
оскарження. Строк подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, 
її повернення або відмова у відкритті провадження. Правові наслідки подання скарги на 
рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування. 
Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час 
досудового розслідування. Рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг на 
рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування. 
Оскарження недотримання розумних строків.  

Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування. Ухвали 
слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування. Порядок 
оскарження ухвал слідчого судді.  

Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора. Рішення, дії чи 
бездіяльність прокурора, які можуть оскаржуватися слідчим. Порядок оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності прокурора. Порядок вирішення скарги на рішення, дії чи 
бездіяльність прокурора та види рішень за результатами розгляду такої скарги.  

 
Тема 15. Судове провадження в суді першої інстанції 
Поняття і значення підсудності в кримінальному процесі. Види підсудності. 

Підстави та процесуальний порядок направлення кримінального провадження з одного 
суду до іншого. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система. 

Поняття, сутність і завдання стадії підготовчого провадження. Порядок і строки 
проведення підготовчого судового засідання. Питання, які вирішуються в підготовчому 
судовому засіданні. Судові рішення, які приймаються в стадії підготовчого провадження. 
Призначення судового розгляду. Дії судді, пов’язані з підготовкою до судового розгляду. 
Ознайомлення учасників судового розгляду з матеріалами кримінального провадження. 

Сутність і значення стадії судового розгляду. Структура судового розгляду. 
Загальні положення судового розгляду. Межі судового розгляду. Процесуальний порядок 
зміни обвинувачення в суді.  

Підготовчі дії в стадії судового розгляду. Визначення обсягу доказів, що 
підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження. Дослідження доказів судом. Розгляд 
судом клопотань учасників судового провадження. Судові доручення про проведення 
слідчих (розшукових) дій органами досудового розслідування. Закінчення з’ясування 
обставин та перевірки їх доказами. 

Порядок судових дебатів. Промови і репліки сторін. Останнє слово 
обвинуваченого. Видалення суду до нарадчої кімнати для ухвалення рішення. Таємниця 
наради суддів. 

Види судових рішень. Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового 
рішення. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма. Ухвалення судового рішення і 
окрема думка судді.  
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Поняття і значення вироку. Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку. 
Види вироків та їх зміст. Підстави звільнення обвинуваченого з-під варти в залі суду. 
Заходи піклування про неповнолітніх, непрацездатних і збереження майна 
обвинуваченого. 

Порядок винесення ухвал у судовому засіданні. Види ухвал та їх зміст. 
Проголошення судового рішення. Роз’яснення судового рішення. Вручення копії 

судового рішення. Виправлення описок і очевидних помилок у судовому рішенні. 
Журнал судового засідання. Технічна фіксація перебігу судового засідання.  
Особливі порядки провадження в суді першої інстанції. Спрощене провадження 

щодо кримінальних проступків. Спеціальне судове провадження. Порядок провадження в 
суді присяжних. Роз’яснення права на суд присяжних. Виклик присяжних. Права і 
обов’язки присяжного. Відбір присяжних у суді. Приведення присяжних до присяги. 
Недопустимість незаконного впливу на присяжного. Усунення присяжного. Порядок 
наради і голосування в суді присяжних. 

 
Тема 16. Судові провадження з перегляду судових рішень  
Види судових проваджень з перегляду судових рішень у кримінальному процесі.  
Сутність і завдання провадження в суді апеляційної інстанції. 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. 

Межі перегляду рішень суду першої інстанції судом апеляційної інстанції. Порядок 
апеляційного розгляду. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду 
апеляційної скарги. Зміна вироку або ухвали судом апеляційної інстанції. Підстави для 
скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції. Підстави для 
призначення нового розгляду в суді першої інстанції. Особливості нового розгляду судом 
першої інстанції. Закриття кримінального провадження судом 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. Повернення матеріалів 
кримінального провадження. Порядок перевірки ухвал слідчого судді в апеляційному 
порядку. 

Сутність і завдання провадження в касаційному порядку. Судові рішення, які 
можуть бути оскаржені в касаційному порядку. Право на касаційне оскарження. Порядок і 
строки касаційного оскарження. Вимоги до касаційної скарги.  

Межі перегляду судових рішень судом касаційної інстанції. Порядок касаційного 
розгляду. Підстави для передачі кримінального провадження на розгляд палати, 
об’єднаної або Великої Палати Верховного Суду. Письмове касаційне провадження. 
Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги. 
Недопустимість погіршення правового становища виправданого та засудженого. Підстави 
для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції. Новий розгляд 
справи після скасування судового рішення судом касаційної інстанції. Закриття 
кримінального провадження судом касаційної інстанції. 

Форма і зміст постанови суду касаційної інстанції. Постановлення ухвал судом 
касаційної інстанції. Повернення матеріалів кримінального провадження. 

Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими чи 
виключними обставинами. Характеристика нововиявлених чи виключних обставин. Право 
подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими чи виключними 
обставинами. Строк звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими чи 
виключними обставинами. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за 
нововиявленими чи виключними обставинами. Порядок подання заяви про перегляд 
судового рішення за нововиявленими чи виключними обставинами. Відкриття 
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кримінального провадження за нововиявленими чи виключними обставинами. Відмова від 
заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими чи виключними обставинами та 
її наслідки. Порядок перегляду судового рішення за нововиявленими чи виключними 
обставинами. Судове рішення за наслідками кримінального провадження за 
нововиявленими чи виключними обставинами. 

 
Тема 17. Виконання судових рішень 

Сутність і завдання стадії виконання судових рішень. Набрання судовим рішенням 
законної сили. Наслідки набрання законної сили судовим рішенням. 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 18. Особливі порядки кримінального провадження 
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. Наслідки укладення та затвердження 
угоди. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди. Вирок на підставі 
угоди. Наслідки невиконання угоди. 

Кримінальне 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 повідомлення 
про підозру окремої категорії осіб, притягнення їх до кримінальної відповідальності, 
затримання і обрання щодо них запобіжного заходу. 

Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. Обставини, що підлягають 
встановленню в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Порядок кримінального 
провадження щодо неповнолітніх. Коло осіб, що беруть участь у 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. Підстави для застосування примусових 
заходів виховного характеру. Особливості досудового розслідування та судового розгляду 
в кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного 
характеру. Ухвали суду в кримінальному провадженні щодо застосування примусових 
заходів виховного характеру. Дострокове звільнення від примусового заходу виховного 
характеру. 

Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного 
характеру. Підстави для здійснення 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. Особливості досудового розслідування та 
судового розгляду в кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів 
медичного характеру та щодо обмежено осудних осіб. Ухвала суду в кримінальному 
провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Продовження, 
зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру. 
Відновлення кримінального провадження. Оскарження ухвали суду. 
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Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну 
таємницю. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження. Особливості 
проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке містить 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.  

Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного 
стану. 

Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. 
Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень. 

 
Тема 19. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження 
Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному процесі. Обсяг 

міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Законодавство, що 
регулює міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. Надання та 
отримання міжнародної правової допомоги чи іншого міжнародного співробітництва без 
договору. Центральний орган України у сфері міжнародного співробітництва під час 
кримінального провадження. Порядок передання запитуючій стороні інформації, що 
містить державну таємницю. Виконання процесуальних дій дипломатичними 
представництвами або консульськими установами. Запит про міжнародне 
співробітництво. Зберігання та передання речових доказів і документів. Доказова сила 
офіційних документів. 

Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. Запит про 
міжнародну правову допомогу. Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу. 
Наслідки виконання запиту в іноземній державі. Розгляд запиту іноземного 
компетентного органу про міжнародну правову допомогу та повідомлення про його 
результати. Відмова у виконанні запиту про міжнародну правову допомогу. Порядок 
виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України. 
Відкладення надання міжнародної правової допомоги. Завершення процедури надання 
міжнародної правової допомоги. Процесуальні дії, які можуть бути проведені в порядку 
надання міжнародної правової допомоги. Процесуальні дії, які потребують спеціального 
дозволу. Присутність представників компетентних органів запитуючої держави при 
проведенні процесуальних дій. Вручення документів. Тимчасова передача. Виклик особи, 
яка перебуває за межами України. Допит за запитом компетентного органу іноземної 
держави шляхом проведення відео- або телефонної конференції. Розшук, арешт і 
конфіскація майна. Контрольована поставка. Прикордонне переслідування. Створення і 
діяльність спільних слідчих груп. 

Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція). Направлення 
запиту про видачу особи (екстрадицію). Центральний орган України щодо видачі особи 
(екстрадиції). Порядок підготовки документів та направлення запитів. Межі кримінальної 
відповідальності виданої особи. Зарахування строку тримання виданої особи під вартою. 
Інформування про результати кримінального провадження щодо виданої особи. 
Тимчасова видача. Особливості тримання під вартою. Права особи, видача якої 
запитується. Особливості затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за 
межами України. Тимчасовий арешт. Застосування запобіжного заходу у виді тримання 
під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт). Застосування 
запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою, для забезпечення видачі 
особи на запит іноземної держави. Припинення тимчасового арешту або запобіжного 
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заходу. Проведення екстрадиційної перевірки. Спрощений порядок видачі осіб з України. 
Відмова у видачі особи (екстрадиції). Рішення за запитом про видачу особи (екстрадицію). 
Порядок оскарження рішення про видачу особи (екстрадицію). Відстрочка передачі. 
Фактична передача особи. Витрати, пов’язані з вирішенням питання про видачу особи 
іноземній державі. 

Кримінальне провадження у порядку перейняття. Порядок і умови перейняття 
кримінального провадження від іноземних держав. Неможливість перейняття 
кримінального провадження. Тримання особи під вартою до отримання запиту про 
перейняття кримінального провадження. Порядок кримінального провадження, що 
перейняте від іншої держави. Порядок і умови передання кримінального провадження 
компетентному органу іншої держави. Зміст та форма клопотання про передання 
кримінального провадження іншій державі. Наслідки передання кримінального 
провадження компетентному органу іншої держави. 

Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених 
осіб. Підстави і порядок виконання вироків судів іноземних держав на території України. 
Розгляд судом України питання про виконання вироку суду іноземної держави. 
Виконання вироку суду іноземної держави. Підстави розгляду питання про передачу 
засуджених осіб. Умови передачі засуджених осіб і їх прийняття для відбування 
покарання. Порядок і строки вирішення питання про передачу осіб, засуджених судами 
України, для відбування покарання в іноземних державах. Повідомлення про зміну або 
скасування вироку суду України щодо громадянина іноземної держави. Порядок розгляду 
запиту (клопотання) про передачу громадянина України, засудженого судом іноземної 
держави, для відбування покарання в Україні. Розгляд судом питання про приведення 
вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством України. Організація 
виконання покарання щодо переданої засудженої особи. Повідомлення про зміну або 
скасування вироку суду іншої держави. Витрати, пов’язані з передачею засудженої особи. 
Визнання та виконання вироків міжнародних судових установ. 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і 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 
Розділ 1. Загальна частина  

Тема 1. Поняття, 
завдання і система 
кримінального 
процесу. 

10 4 4   2 10 1 1   8 

Тема 2. 
Кримінальне 
процесуальне право 
і кримінальне 
процесуальне 
законодавство 
України. 

12 4 4   4 11 1    10 

Тема 3. Засади 
кримінального 
провадження.  

12 4 4   4 12 1 1   10 

Тема 4. Суб’єкти 
кримінального 
провадження. 

12 4 4   4 12 1 1   10 
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Тема 5. Докази і 
доказування в 
кримінальному 
провадженні. 

12 4 4   4 12 1 1   10 

Тема 6. Фіксування 
кримінального 
провадження. 
Процесуальні строки 
і судові витрати. 

10 4 4   2 11 1    10 

Тема 7. 
Відшкодування 
(компенсація) шкоди 
в кримінальному 
провадженні. 

10 4 4   2 11 1    10 

Тема 8. Заходи 
забезпечення 
кримінального 
провадження. 

12 4 4   4 11 1    10 

Разом за розділом 1 90 32 32   26 90 8 4   78 
Розділ 2. Особлива частина 

Тема 9. Загальні 
положення 
досудового 
розслідування. 

8 2 2   4 9 1 1   7 

Тема 10. Слідчі 
(розшукові) дії.  

9 2 2   5 10 1 1   8 

Тема 11. Негласні 
слідчі (розшукові) 
дії. 

9 2 2   5 7     7 

Тема 12. 
Повідомлення про 
підозру. 

6 1 1   4 8 1    7 

Тема 13. Зупинення 
і закінчення 
досудового 
розслідування. 

9 2 2   5 9 1    8 

Тема 14. 
Оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності 
під час досудового 
розслідування. 

6 1 1   4 7     7 

Тема 15. Судове 
провадження в суді 
першої інстанції. 

8 2 2   4 9  1   8 

Тема 16. Судові 
провадження з 
перегляду судових 
рішень.  

9 2 2   5 9  1   8 

Тема 17. Виконання 
судових рішень. 

8 2 2   4 7     7 

Тема 18. Особливі 
порядки 

9 2 2   5 8     8 
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кримінального 
провадження. 
Тема 19. 
Міжнародне 
співробітництво під 
час кримінального 
провадження. 

9 2 2   5 7     7 

Разом за розділом 2 90 20 20   50 90 4 4   82 
Усього годин 180 52 52   76 180 12 8   160 

 
4. Теми семінарських занять 

Для студентів денної форми навчання 
 

1. Поняття, завдання і система кримінального процесу 4 
2. Кримінальне процесуальне право і кримінальне процесуальне 

законодавство України 
4 

3. Засади кримінального провадження 4 
4. Суб’єкти кримінального провадження 4 
5. Докази і доказування в кримінальному провадженні 4 
6. Фіксування кримінального провадження. Процесуальні строки і судові 

витрати 
4 

7. Відшкодування (компенсація) шкоди в кримінальному провадженні 4 
8. Заходи забезпечення кримінального провадження 4 
9. Загальні положення досудового розслідування 2 
10. Слідчі (розшукові) дії 2 
11. Негласні слідчі (розшукові) дії 2 
12. Повідомлення про підозру 1 
13.  Зупинення і закінчення досудового розслідування 2 
14. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 

розслідування 
1 

15. Судове провадження в суді першої інстанції 2 
16. Судові провадження з перегляду судових рішень 2 
17. Виконання судових рішень 2 
18. Особливі порядки кримінального провадження 2 
19. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження 2 

Усього 52 
 

Для студентів заочної форми навчання 
 

1. Поняття, завдання і система кримінального процесу 1 
2. Засади кримінального провадження 1 
3.  Суб’єкти кримінального провадження 1 
4. Докази і доказування в кримінальному провадженні 1 
5. Загальні положення досудового розслідування 1 
6. Слідчі (розшукові) дії 1 
7. Судове провадження в суді першої інстанції 1 
8. Судові провадження з перегляду судових рішень 1 

Усього 8 
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5. Завдання для самостійної роботи 
 

Для студентів денної форми навчання 
 

№ з/п Назва теми Кількість 
годин 

1. Поняття, завдання і система кримінального процесу 2 
2. Кримінальне процесуальне право і кримінальне процесуальне 

законодавство України 
4 

3. Засади кримінального провадження 4 
4. Суб’єкти кримінального провадження 4 
5. Докази і доказування в кримінальному провадженні 4 
6. Фіксування кримінального провадження. Процесуальні строки і судові 

витрати 
2 

7. Відшкодування (компенсація) шкоди в кримінальному провадженні 2 
8. Заходи забезпечення кримінального провадження 4 
9. Загальні положення досудового розслідування 4 
10. Слідчі (розшукові) дії 5 
11. Негласні слідчі (розшукові) дії 5 
12. Повідомлення про підозру 4 
13. Зупинення і закінчення досудового розслідування 5 
14. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 

розслідування 
4 

15. Судове провадження в суді першої інстанції 4 
16. Судові провадження з перегляду судових рішень 5 
17. Виконання судових рішень 4 
18. Особливі порядки кримінального провадження 5 
19. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження 5 

 Разом 76 
 

Для студентів заочної форми навчання 
 

№ з/п Назва теми Кількість 
годин 

1. Поняття, завдання і система кримінального процесу 8 
2. Кримінальне процесуальне право і кримінальне процесуальне 

законодавство України 
10 

3. Засади кримінального провадження 10 
4. Суб’єкти кримінального провадження 10 
5. Докази і доказування в кримінальному провадженні 10 
6. Фіксування кримінального провадження. Процесуальні строки і судові 

витрати 
10 

7. Відшкодування (компенсація) шкоди в кримінальному провадженні 10 
8. Заходи забезпечення кримінального провадження 10 
9. Загальні положення досудового розслідування 7 
10. Слідчі (розшукові) дії 8 
11. Негласні слідчі (розшукові) дії 7 
12. Повідомлення про підозру 7 
13. Зупинення і закінчення досудового розслідування 8 
14. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 7 
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розслідування 
15. Судове провадження в суді першої інстанції 8 
16. Судові провадження з перегляду судових рішень 8 
17. Виконання судових рішень 7 
18. Особливі порядки кримінального провадження 8 
19. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження 7 

 Разом 160 
 

6. Індивідуальні завдання 
 
Не передбачені навчальним планом. 

 
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 «Складання процесуальних документів у 
кримінальному провадженні». 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 
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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 та факультетський (інститутський) 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) контроль є зовнішнім контролем, призначеним 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) 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 «Кримінальний процес» 
використовуються такі види контролю результатів навчання: поточний протягом семестру 
та підсумковий семестровий 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.  
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Підсумковий семестровий контроль визначає ступінь досягнення здобувачами 
вищої освіти запланованих результатів навчання, що визначені робочою програмою 
навчальної дисципліни.  

Підсумковий семестровий контроль проводиться з навчальної дисципліни 
«Кримінальний процес» 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 складанні семестрового 
екзамену (виконанні підсумкової залікової роботи). Максимальна сума балів, яку може 
набрати здобувач вищої освіти при підсумковому семестровому контролі, складає 100. 

Оцінка підсумкового контролю з кримінального процесу також виставляється за 
однією із шкал, прийнятих в університеті: 

а) дворівнева шкала оцінювання – оцінки «зараховано», «не зараховано»; 
б) чотирирівнева шкала оцінювання – оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно. 
Дворівнева шкала оцінювання застосовується за результатами вивчення 

дисципліни «Кримінальний процес» у 7-му семестрі, а чотирирівнева – у 8-му семестрі. 
До складання семестрового екзамену (виконання підсумкової залікової роботи), 

максимальна сума балів, які здобувач вищої освіти може набрати протягом семестру, 
дорівнює 60, а максимальна сума балів семестрового екзамену (підсумкової залікової 
роботи) – 40. Загальна кількість балів за роботу протягом семестру округлюється до 
найближчого цілого числа. Здобувачі вищої освіти мають бути ознайомлені з набраними 
ними балами до початку екзаменаційної сесії. 

Семестрові екзамени та підсумкові залікові роботи проводяться в обсязі 
навчального матеріалу, визначеного робочою програмою навчальної дисципліни, і в 
терміни, встановлені навчальним планом. Результати складання семестрових екзаменів і 
підсумкових залікових робіт оцінюються цілим числом балів. Семестрові екзамени 
проводяться під час екзаменаційних сесій. Розклад екзаменаційних сесій доводиться до 
науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти не пізніше, ніж за місяць до 
початку сесії. Семестровий екзамен з кримінального процесу проводиться в письмовій 
формі.  

Здобувач вищої освіти повинен бути ознайомлений із результатами своєї 
екзаменаційної (підсумкової залікової) 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 
«Кримінальний процес» вносяться науково-педагогічним працівником у відомість обліку 
успішності; працівники деканату роблять відповідну позначку в індивідуальному 
навчальному плані здобувача вищої освіти.  

Якщо здобувач вищої освіти без поважної причини не з’явився на семестровий 
екзамен, приймання екзамену проводиться після екзаменаційної сесії комісією, яка 
створюється наказом ректора за поданням декана факультету. Склад комісії включає не 
менше п’яти осіб, обов’язковим є включення керівника (заступник керівника) 
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Студентської ради факультету, керівника (представника) профспілкової організації 
студентів факультету. 

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

Повторне складання семестрового екзамену, повторне виконання підсумкової 
залікової 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 

Загальна частина 
Поточний контроль та самостійна робота  

Залікова 
робота 

 
Сума 

Т 1–4 Т 5–8 Разом 

60 40 100 30 30 
 

Особлива частина 
Поточний контроль та самостійна робота Разом Екзамен Сума 
Т 9–13 Т 14–19 60 40 100 

30 30 
 
 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 
Підсумкова оцінка знань студентів з дисципліни «Кримінальний процес» 

виставляється з урахуванням таких критеріїв. 
Оцінки «зараховано», «відмінно» (90–100 балів) заслуговує студент, 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 «зараховано», «добре» (70–89 балів) заслуговує студент, 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 «зараховано», «задовільно» (50–69 балів) заслуговує студент, 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. 
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Оцінка «не зараховано», «незадовільно» (1–49 балів) виставляється студенту, 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 шкалами університету 
виставляються за такою системою: 

Набрані бали Чотирирівнева шкала 
оцінювання 

Дворівнева шкала 
оцінювання 

1-49 незадовільно не зараховано 
50-69 задовільно 

зараховано 70-89 добре 
90-100 відмінно 

 
 
 

10. Рекомендована література 
 

Основна література 
 

1. Кримінальний процес : підручник / [О. В. Капліна, О. Г. Шило, В. М. Трофименко та 
ін.]; за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків : Право, 2019. 584 с. 

2. Кримінальний процес : підручник / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, 
Д. П. Письменного. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. 544 с. 

3. Лобойко Л. М. Кримінальний процес : Підручник. К. : Істина, 2014. 432 с. 
4. Лобойко Л. М., Банчук О. А. Кримінальний процес: Навчальний посібник. К.: Ваіте, 
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