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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).  

       Навчальна дисципліна «Кримінальний процес» - своєрідна й складна галузь знань, 

котра є однією із базових юридичних дисциплін у системі підготовки фахівців 

правознавців. Вивчається протягом 5 та 6 семестрів. Її призначенням є опанування 

студентами теоретичного матеріалу згідно з навчальною програмою дисципліни. 

2. Мета та завдання дисципліни. 
       Метою вивчення навчальної дисципліни “Кримінальний процес” є: 

1) Навчальна: 

- поглиблене вивчення усіх положень кримінального процесуального законодавства та 

практики його застосування; 

- набуття навичок і вмінь ефективного застосування чинного законодавства при виконанні 

завдань кримінального судочинства, встановлення істини, захисту прав та свобод людини; 

- формування навичок прийняття юридичних рішень та складання процесуальних 

документів у кримінальних провадженнях. 

2) Виховна: 

- формування впевненості у благонадійності правової системи, ідей справедливості 

правосуддя, відданості ідеям істини, добра, законності, почуття відповідальності перед 

суспільством, державою і людиною, звички сумлінного виконання приписів законів. 

           Завдання навчальної дисципліни «Кримінальний процес», полягає у вивченні 

здійснення кримінального судочинства у кримінальних провадженнях органами суду, 

прокуратури та досудового розслідування, а також практики застосування норм 

кримінального процесуального законодавства. 

Основними завданнями дисципліни є: 
Навчити студентів оперувати основними процесуальними гарантіями захисту прав 

та законних інтересів фізичних та юридичних осіб у кримінальному провадженні. 

Вивчити кримінально-процесуальні функції та правовий статус суб’єктів кримінального 

провадження, а також теорію доказів та прийняття процесуальних рішень. Чітко засвоїти 

основні положення провадження у кримінальних справах на різних стадіях кримінального 

процесу, виокремити основні процесуальні методи та форми попередження кримінальних 

правопорушень. 

           3. Пререквізити. “Теорія держави і права”, “Конституційне право”, “Цивільне 

право України”, “Цивільний процес”, “Адміністративне право України ”, “Кримінальне 

право України”, ”Логіка“. 

          4. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 

(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульованим у термінах результатів навчання). 

Під час вивчення дисципліни, відповідно до освітньо-професійної програми, 

формуються наступні: 

           Інтегральна компетентність  
       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. 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

 ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

 ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

 ЗК9. Здатність працювати в команді. 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  



ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.  

ЗК13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку права, 

його місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій.  

 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

ФК1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння 

структури правничої професії та її ролі у суспільстві. 

ФК2. Знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів. 

ФК3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх 

правової природи.  

ФК4. Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з 

прав людини.  

ФК5. Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів міжнародного публічного 

права, а також міжнародного приватного права.  

ФК6. Знання і розуміння основ права Європейського Союзу.  

ФК7. 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. 

ФК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і 

процесуального права. 

ФК10. Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх правового 

регулювання.  

ФК11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.  

ФК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові 

позиції. 

ФК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування 

набутих знань у професійній діяльності.  

ФК14. Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів 

захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного 

дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної 

інформації.  

ФК15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування.  

ФК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 

правового характеру і значення. 

 

         Отримуються наступні програмні результати навчання: в ході вивчення курсу 

студенти можуть аналізувати норми Кримінального процесуального   права , проводити їх 

аналіз , використовувати при вирішенні правових питань та ситуацій, встановлювати 

підстави виникнення того чи іншого спору та шлях його вирішення по суті. 

ПРН1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих 

умов та обставин.  

ПРН2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

ПРН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.  



ПРН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

ПРН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю.  

ПРН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Дослідницькі навички  

ПРН8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин. 

ПРН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти 

відповідно до отриманих рекомендацій.   

ПРН13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту. Професійна самоорганізація та використання інформаційних 

технологій.  

ПРН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи.  

ПРН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та 

принципів функціонування національної правової системи.  

ПРН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних 

правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.  

ПРН 21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.  

ПРН 22. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового 

висновку зробленого у різних правових ситуаціях.  

ПРН 23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів у різних правових ситуаціях. 

 
5. Опис навчальної дисципліни  
Особливе місце в захисті прав i свобод громадян посідає Кримінальний процес. За 

своєю суттю він є специфічним правовим інститутом, спрямованим на захист прав i 

свобод громадян. Kpiм цього головним завданням допомагає здійсненню правосуддя та 

додержанню законів. 

Систему курсу «Кримінальний процес»  вміщує в собі дві частини : Загальну та 

Особливу частини. 

Загальна частина вивчає положення, що стосуються основних термінів і понять 

курсу: поняття, завдання, системи й принципів кримінального процесу, його історичних 

форм; поняття кримінально-процесуальної форми, актів, правовідносин, функцій, 

гарантій; поняття, значення кримінально-процесуального закону, його чинності в 

просторі, часі, за колом осіб; джерел кримінально-процесуального права; правового 

статусу суб´єктів кримінального процесу; доказів і доказування в кримінальному процесі; 

заходів кримінально-процесуального примусу; цивільного позову та судових витрат у 

кримінальній справі. 

В особливій частині курсу вивчаються на основі зазначених положень порядок 

здійснення кримінального судочинства, починаючи зі стадії порушення кримінальної 

справи і завершуючи стадією виключного провадження , а також особливості 

провадження в окремих категоріях кримінальних справ. Розроблено тематику лекційних 

та практичних занять щодо двох стадій кримінального процесу, які в теорії і практиці 

кримінального процесу називають виключними: провадження в касаційній інстанції; 

перегляд судових рішень в порядку виключного провадження (нововиявлені обставини). 

Навчальна дисципліна «Кримінальний процес» є спеціальним начальним курсом. 

Викладається для студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» в 

обсязі за І семестр - 90 годин, з яких лекцій 22 год., практичні заняття 26 год., та 

самостійна робота 42 год. Форма підсумкового контролю диф.залік. За ІІ семестр – 120 

годин, з яких лекцій 36 годин, практичні заняття -16 годин та самостійна робота 68 

годин. Форма підсумкового контролю – екзамен.  Навчальний курс  розрахований на 



студентів закладів вищої освіти . Він побудований відповідно до вимог Європейської 

Кредитно-Трансферної системи (ECTS).  

Вивчення курсу передбачає проведення лекцій, семінарських занять, індивідуальної 

роботи зi студентами та самостійну роботу студентів. 

 

5.1. Загальна інформація 
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5.2. Структура навчальної дисципліни 
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Теми лекційних занять Змістовий модуль 1 

Тема 1. Поняття, завдання та стадії кримінального 

процесу.  
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Тема 2. Загальні засади кримінального 

провадження. 

  

2 

 

2 

 

 

  

4 

      

Тема3. Учасники кримінального провадження.  2 4   3       

Тема 4. Докази та доказування в кримінальному 

провадженні. 

 2 2   6       

Тема 5. Процес доказування, оцінка та 

використання доказів отриманих з різних джерел. 

 2 4   5       

Разом за ЗМ1:  10 14   21       

                       Теми лекційних занять Змістовий модуль 2 

Тема 6. Фіксування кримінального провадження. 

Процесуальні рішення. 

 2 4   3       

Тема 7. Процесуальні строки та витрати.  2 2   3       

Тема 8. Відшкодування шкоди.  2 2   4       

Тема 9. Заходи забезпечення кримінального 

провадження. 

 4 2   5       

Тема 10. Загальні положення досудового розслідування.      2   2  

 

   6       



Разом за ЗМ2:  12 12   21       

Всього годин: 90  22 26   42       

                      Теми лекційних занять Змістовий модуль 3 

Тема 11. Слідчі дії: допит свідка і потерпілого, 

пред᾿явлення для впізнання, обшук,огляд, проведення 

допиту, впізнання у режимі відео-конференції. 

  

2 

 

- 

 

 

  

3 

      

Тема 12. Допит підозрюваного,  освідування особи, 

слідчий експеремент, ексгумація трупа, затримання 

підозрюваного, отримання зразків для дослідження, 

призначення та проведення експертиз. 

  

2 

 

2 

 

 

  

4 

      

Тема 13. Негласні слідчі дії.  2 -   5       

Тема 14. Зупинення і закінчення досудового 

розлідування. Підстави та порядок закриття 

кримінальної справи. 

 2 2   4       

Тема 15. Підготовче провадження та судовий розгляд 

у кримінальному провадженні. 
 2 -   5       

Тема 16. Особливі порядки провадження в суді першої 

інстанції. 
 2 -   4       

Тема 17. Провадження в суді апеляційної інстанції.  2 2   2       

Тема 18. Провадження в суді касаційної інстанції.  2 -   5       

Тема 19. Провадження у Верховному суді.  2 2   2       

Разом за ЗМ3:  18 8   34       

Теми лекційних занять Змістовий модуль 4 

Тема 20: Провадження за ново виявленими 

обставинами. 

 2 -   4       

Тема 21: Кримінальне провадження у формі 

приватного обвинувачення. 

 2 -   4       

Тема 22: Кримінальне провадження щодо 

неповнолітніх осіб. 

 2 2   2       

Тема 23: Кримінальне провадження щодо окремої 

категорії осіб. 

 2 -   5       

Тема 24: Кримінальне провадження щодо 

застосування примусових заходів медичного 

характеру. 

 2 2   2       

Тема 25: Відновлення втрачених матеріалів 

кримінального провадження. Виконання судових 

рішень. 

 2 -   5       

Тема 26: Засади міжнародного співробітництва. 

Міжнародна правова допомога при провадженні 

процесуальних дій. Екстрадиція. 

 2 2   4       

Тема 27: Кримінальне провадження у порядку 

перейняття. 

 2 -   5       

Тема 28: Визнання та виконання вироків судів 

іноземних держав. 

 2 2   3       

Разом за ЗМ4:  18 8   34       

Усього годин 120  36 16   68       

 

 
 

 

 

 



5.3. Зміст завдань для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1 
1.  Тема: «.Поняття , завдання та стадії кримінального процесу» 

1.Основні риси обвинувального, змагального, розшукового 

(інквізиційного) та змішаного процесу. 

2.Стадії кримінального процесу України: поняття, загальна 

характеристика. 

3.Кримінально-процесуальна форма:поняття, значення, її уніфікація 

та диференціація. 

4.Кримінально-процесуальні акти: поняття, основні види. 

5.Кримінально-процесуальні відносини: поняття, елементи, 

особливості. 

6.Кримінально-процесуальні функції:, поняття, види. 

7.Кримінально-процесуальні гарантії: поняття, значення. 

Кримінально-процесуальні гарантії прав особи, закріплені в 

Конституції України. 

8.Кримінально-процесуальне право в системі інших галузей права 

України. 

9.Предмет і завдання науки кримінального процесу. 

10.Зв´язок кримінального процесу з іншими галузями права, 

суміжними науками, а також оперативно-розшуковою діяльністю. 

 

3 

2.  Тема: «Кримінально-процесуальний закон» 

1.Поняття та значення кримінально-процесуального закону. 

2.Кримінально-процесуальні норми:поняття, структура, види. 

3.Особливості санкцій кримінально-процесуальних норм. 

4.Предмет, метод регулювання кримінально-процесуального права. 

5.Джерела кримінально-процесуального права України. 

6.Конституція України як джерело кримінально-процесуального 

права. Пряме застосування конституційних норм при провадженні в 

кримінальних справах. 

7.Загальновизнані принципи та норми міжнародного права в 

кримінально-процесуальному праві України. 

8.Кримінально-процесуальний кодекс України, його структура і 

зміст. 

9.Значення тлумачення Пленуму Верховного Суду України, наказів 

Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ й 

інших актів нормативного характеру для кримінально-процесуальної  

діяльності. 

10.Чинність кримінально-процесуального закону в просторі, часі та 

за колом осіб. 

11. Застосування кримінально-процесуального закону за аналогією. 

12.Проблеми вдосконалення чинного кримінально-процесуального 

законодавства України. 

4 

3.  Тема: «Принципи кримінального процесу» 

1.Поняття, система, класифікація та значення принципів 

кримінального процесу. 

2.Принципи законності в кримінальному процесі. 

3. Рівність громадян перед законом і судом. 

4.Принцип державної мови судочинства. 

5.Принцип забезпечення прав людини на свободу й особисту 

3 



недоторканість. 

6.Принцип забезпечення недоторканості житла. 

7.Принцип забезпечення таємності листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції, банківських вкладів і рахунків. 

8.Принципи поваги до честі та гідності особи, невтручання в її 

особисте сімейне життя. 

9.Принципи гласності судового розгляду справи та його пловного 

фіксування технічними засобами. 

10.Принципи змагальності в кримінальному процесі. 

11. Принцип диспозитивності в кримінальному процесі. 

12.Принцип презумпції невинуватості. 

13.Принцип  забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, 

підсудному права на захист. 

14.Принцип незалежності суддів при здійсненні правосуддя та 

підкорення їх лише законові. 

15.Принцип публічності. 

16.Принцип всебічного, повного й об´єктивного дослідження 

обставин справи. 

17.Принцип вільної оцінки доказів. 

4.  Тема : «Учасники кримінального процесу» 

1.Представники громадськості та особи, які відіграють допоміжну роль у 

процесі. 
2.Громадський обвинувач і громадський захисник, їх повноваження. 

Процесуальна самостійність і незалежність слідчого. 

3.Обставини, що виключають можливість участі у справі судді, народного 
засідателя, прокурора, слідчого, особи, яка провадить дізнання. 

4.Відводи й самовідвід, порядок їхнього заявлення та вирішення. 

5.Обставини, які виключають участь особи як захисника. Усунення 
захисника від участі у справі. 

6.Запрошення, призначення, заміна захисника. 

7.Законний представник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, 

виправданого. Коло осіб, які можуть брати участь у справі як законні 
представники, їхні права та обов´язки. 

8.Особливості допиту як свідків окремих категорій громадян 

(неповнолітніх і малолітніх, осіб з фізичними чи психічними вадами, осіб, 
які користуються дипломатичним імунітетом). 

9. Експерт у кримінальному процесі, його роль і процесуальний статус. 

10. Спеціаліст у кримінальному процесі, його роль і процесуальний статус. 
11.Експерт і спеціаліст; відмінність та спільне в їхньому процесуальному 

статусі. 

12.Загальна характеристика інституту забезпечення безпеки 

суб´єктів  кримінального процесу. 

13.Порядок застосування та скасування заходів безпеки. 

 

6 

5.  Тема : ««Докази та доказування в кримінальному процесі» 

1.Алібі, обмова і само обмова в показаннях підозрюваного та 

обвинуваченого. 

2.Підстави для призначення експертизи в кримінальному процесі. 

Випадки обов´язкового призначення експертизи. 

3.Вирішення питання про речові докази при завершенні 

провадження в кримінальній справі. 

4.Протокол слідчих і судових дій та інші носії інформації щодо цих 

дій ,як джерела доказів. Процесуальні гарантії їхньої повноти та 

достовірності. 

5 



5.Протоколи з відповідними додатками, складені уповноваженими 

органами за результатами оперативно-розшукових заходів. 

6.Теорія пізнання як основа теорії доказів і доказового права. 

Особливості пізнання в кримінальному судочинстві. 

7.Полняття, зміст і характер об´єктивної істини в кримінальному 

процесі. Процесуальні гарантії встановлення істини в кримінальній 

справі. 

8.Співвідношення процесу доказування й оперативно-розшукової 

діяльності. Роль оперативно-розшукових заходів при доказуванні в 

стадіях порушення кримінальної справи та досудового 

розслідування. 

Змістовий модуль 2 
6.  Тема : «Заходи кримінально-процесуального примусу» 

1.Обов´язки та права заставодавця. Наслідки невиконання обов´язків 

особою, щодо якої обрано запобіжний захід у вигляді застави. 

2.Місце й порядок тримання осіб, взятих під варту. 

3.Заходи піклування про дітей і охорона майна осіб, взятих під варту. 

Побачення з заарештованим. 

4.Нагляд командування військової частини як запобіжний захід. 

Підстави, мотиви і порядок затримання особи за підозрою у вчиненні 

злочину. 

5.Протокол затримання, його форма та зміст. 

6.Інші заходи кримінально-процесуального примусу (відсторонення 

обвинуваченого від посади, привід, накладення арешту на майно, 

банківські вклади та рахунки). Підстави і порядок їхнього 

застосування.  

3 

7. Тема : «Порядок обрання, зміни і скасування запобіжного заходу» 

1.Нагляд командування військової частини. 

2.Нагляд батьків, опікунів, піклувальників та адміністрації 

дитбудинків. 

3.Розподіліть усі заходи кримінально-процесуального примусу за 

групами, відповідно до їхньої класифікації. 

4.Здійсніть аналіз форми та змісту запропонованого документа та 

визначте його відповідність положенням кримінально-

процесуального закону : Постанова про застосування запобіжного 

заходу, Підписка про невиїзд. 

3 

8. Тема : « Загальні положення досудового розслідування» 

1.Порядок провадження дізнання.  

2. Дотримання правил про підслідність.  

3. Дотримання строків досудового розслідування (слідства).  

4. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та іншими 

учасниками кримінального провадження.  

5. Недопустимість розголошення даних досудового розслідування.  

6. Використання науково-технічних засобів при розслідуванні 

злочинів. 

7. Об’єднання та виділення кримінальних справ.  

8. Здійснення прокурорського нагляду, судового та відомчого 

контролю за законністю в діяльності органів досудового 

розслідування.  

9. Можливість оскарження до суду рішень та дій органів дізнання, 

слідчого та прокурора. 

4 

9. Тема : «Слідчі дії» 5 



1.Проведення огляду.  

2. Порядок проведення допиту малолітньої або неповнолітньої 

особи. 

3. Порядок проведення допиту та впізнання в режимі 

відеоконференції  

4. Обшук в житлі особи.  

5. Освідування особи.  

6. Слідчий експеримент.  

7. Порядок призначення експертизи.  

8. Накладення арешту, огляд та виїмка кореспонденції.  

9. Зняття інформації з електронних інформаційних систем.  

10. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. 

10. Тема : «Цивільний позов у кримінальному процесі. Процесуальні 

строки та судові витрати» 

1.Підстави для заявлення цивільного позову в кримінальному 

процесі. 

2.Переваги розгляду цивільного позову разом із кримінальною 

справою. 

3.Порядок заявлення цивільного позову на стадії досудового 

розслідування. 

4.Доказування цивільного позову в кримінальній справі. 

5. Заходи забезпечення цивільного позову. 

6. Накладення арешту на майно, банківські вклади та рахунки. 

7. Розгляд і вирішення цивільного позову судом. 

8.Дії суду при заявленні цивільного позову в стадіях попереднього 

розгляду справи суддею і судового розгляду. 

9. Наслідки неявки в судове засідання цивільного позивача і 

цивільного відповідача. 

10. Оскарження і опротестування вироку суду в частині цивільного 

позову. 

11. Поняття процесуальних строків, їх види та значення. 

12. Порядок і розмір відшкодування потерпілим, свідкам, експертам, 

перекладачам, спеціалістам і понятим затрат із приводу їхнього 

виклику до особи, що провадить дізнання, слідчого, прокурора і 

суду. 

6 

Разом: 90 
Змістовий модуль 3 

11. Тема : «Особливості провадження та фіксації слідчих дій» 

1. Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій.  

2. Підстави для проведення негласних (розшукових) слідчих дій.  

3. Особливості фіксації слідчих (розшукових) дій. 

4. Загальні положення проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій. 

3 

12. Тема : «Притягнення як обвинуваченого у кримінальній справі 

1.Винесення постанови про притягнення як обвинуваченого. 

2.Пред’явлення обвинувачення неповнолітнім та особам з фізичними 

вадами. 

3.Зміна обвинувачення на досудовому слідстві. 

4.Застосування до обвинуваченого заходів процесуального примусу. 

 

4 

13. Тема : «Процесуальний порядок повідомлення про підозру» 

1. Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру . 

5 



2. Повідомлення про підозру.  

3. Процесуальний порядок повідомлення про підозру. 

4.Права та обов’язки підозрюваного. 

5. Обов'язкові випадки повідомлення про підозру.  

6. Письмове повідомлення про підозру . 

7. Порядок повідомлення про підозру.  

8.Виклик у кримінальному провадженні 

 

14. Тема : «Загальні положення зупинення і закінчення досудового 

розслідування» 

 1. Зупинення та відновлення досудового розслідування: поняття, 

підстави, умови і процесуальний порядок. 

2. Форми закінчення досудового розслідування.  

3. Закриття кримінального провадження.  

4. Звільнення від кримінальної відповідальності. 

4 

15. Тема : « Підстави та умови зупинення досудового розслідування». 

1. Підстави закриття кримінального провадження . 

2. Форми закінчення досудового розслідування кримінальних прост 

упків. 

3.Оголошення обвинуваченому про закінчення досудового 

розслідування і відкриття матеріалів провадження. 

4. Обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування 

5. Продовження строків досудового розслідування. 

5 

16. Тема : «Підсудність та підготовче судове провадження» 

1.Види та зміст підсудності.  

2. Направлення справи з одного суду до іншого.  

3. Автоматизована система документообігу суду. 

 4. Порядок і строки підготовчого провадження.  

5. Підготовче судове засідання.  

6. Матеріали кримінального провадження та право ознайомлення з 

ними. 

7.Закінчення підготовчого провадження і призначення судового 

розгляду. 
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17. Тема : «Судове провадження у першій інстанції» 

1. Засади судового розгляду провадження.  

2. Склад суду першої інстанції. 

 3. Головуючий в судовому засіданні.  

4. Участь обвинуваченого, прокурора, захисника, потерпілого та 

іншихсуб’єктів в судовому розгляді. 

 5. Розпорядок судового засідання. 

 6. Заходи, які застосовуються до порушників порядку судового 

засідання.  

7. Межі судового розгляду, зміна обвинувачення в суді та 

притягнення до відповідальності інших осіб.  

8. Частини судового розгляду та їх характеристика.  

9. Особливості дослідження матеріалів справи в судовому засіданні. 

10. Вирок, його значення, правові властивості, види та порядок 

постановлення і проголошення. 

2 

18. Тема : «Судове провадження з перегляду судових рішень» 

1. Строки апеляційного оскарження судових рішень.  

2. Межі повноважень суду апеляційної інстанції.  

3. Однобічність або неповнота досудового розслідування.  

5 



4. Невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним 

обставинам кримінального провадження. 

5. Істотні порушення вимог кримінально-процесуального закону. 

 6.Неправильне застосування закону про кримінальну                                         

відповідальність. 

 7. Невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості 

кримінального правопорушення та особі обвинуваченого. 

19. Тема : «Строки касаційного оскарження судових рішень». 

1. Межі повноважень суду  касаційної інстанції.  

2. Однобічність або неповнота досудового розслідування.  

4. Невідповідність висновків суду апеляційної інстанції фактичним 

обставинам кримінального провадження. 

5. Істотні порушення вимог кримінально-процесуального закону.  

6. Неправильне застосування закону про кримінальну 

відповідальність. 

 7. Невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості 

кримінального правопорушення та особі обвинуваченого. 

 

2 

Змістовий модуль 4 

20. Тема : «Загальна характеристика особливих порядків провадження у 

кримінальному процесі України» 

1.Поняття та види особливих порядків провадження у 

кримінальному процесі України.  

2. Зміст угоди про примирення та визнання винуватості. 

3. Наслідки затвердження та укладення угоди.  

4. Особливості початку кримінального провадження у формі 

приватного обвинувачення, приводи та підстави.  

5. Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок провадження. 

повідомлення про підозру.  

4 

21. Тема : «Диференціація процесуальної форми у кримінальному 

процесіУкраїни» 

 1. Підстави та порядок провадження на підставі угод про визнання 

вини та примирення. 

 2. Особливості провадження у справах про злочини неповнолітніх. 

3. Підстави та порядок здійснення досудового розслідування щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру.  

4. Підстави та порядок провадження у суді присяжних. 

4 

22. Тема : «Виконання судових рішень» 

1.Суть і значення стадії виконання вироку, ухвали і постанови суду. 

2. Питання, які виникають в процесі звернення вироку до виконання. 

3. Питання, які виникають і вирішуються судом в процесі 

фактичного виконання вироку. 

 4. Питання, які вирішуються судом після відбуття засудженим 

покарання. 

 5. Порядок вирішення судом питань, пов’язаних з виконанням 

вироку. 

2 

23. Тема : «Виконавче провадження» 

1.Сутність стадії виконання судових рішень . 

2. Набрання судовим рішенням законної сили і звернення його до 

виконання. 

 3. Процесуальні питання, які вирішуються судом під час виконання 

вироків. 

5 



4.Сутність виконавчого провадження. 

5. Суб’єкти виконання вироку.  

6.Нагляд прокурора за законністю виконання вироку. 

24. Тема : «Примусові заходи виховного характеру» 

1. Порядок застосування примусових заходів виховного характеру.  

2. Підстави та порядок здійснення досудового розслідування щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру.  

2 

25. Тема : «Засади міжнародного співробітництва. ». 

1. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять 

державну таємницю.  

2. Особливості кримінального провадження на території 

дипломатичних представництв, консульських установ України. 

3. Виклик присяжних.  

4. Порядок наради і голосування в суді присяжних. 

5 

26. Тема : «Екстрадиція». 

1.Поняття видачі осіб , які вчинили кримінальне провадження 

(екстрадиція). 

2.Направлення запиту про видачу особи. 

3.Центральний орган України щодо видачі особи (екстрадиції). 

4.Порядок підготовки документів та направлення запитів. 

5.Права особи, видача якої запитується. 

6.Проведення екстрадиційної перевірки. 

7.Спрощений порядок видачі осіб з України. 

8.Відмова у видачі особи. 

4 

27. Тема : «Визнання та виконання вироків судів іноземних держав». 

1.Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача 

засуджених осіб. 

2.Підстави та порядок виконання вироків судів іноземних держав. 

3.Розгляд судом питання про виконання вироку суду іноземної 

держави. 

4.Визнання та виконання вироків міжнародних судових установ. 

8 

Разом: 68 

 
6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю. Формами поточного контролю є: усне, письмове опитування, 

тестування, розв’язування ситуаційних задач, практичні роботи, контрольні роботи. 

Форма підсумкового контролю: диф. залік, екзамен.  

Засоби оцінювання. Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання 

є: 

-  контрольні роботи; 

-  тести; 

-  презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

-  студентські презентації та виступи на наукових заходах. 

 
Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

СУМА БАЛІВ  ОЦІНКА  ЕСТS ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік 

90-100 A відмінно відмінно 

82-89 B 
добре добре 

74-81 C 



 

Розподіл балів з навчальної дисципліни 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання  

(аудиторна та самостійна робота) 

Кількіс

ть 
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за(залі
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                         Змістовий модуль 3            Змістовий модуль 4  
30 

 
100 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 Т21 Т22 Т23 Т24 Т25 Т26 Т27 Т28 
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Т1, Т2 ... Т5 – теми змістових модулів. 
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/ О.В. Андрушко. – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2010. – 104 с.  

5. Андрушко О.В. Методика проведення семінарських, практичних та лабораторних 

занять та самостійної підготовки з дисципліни “Кримінальний процес” : навчально-

методичний посібник. – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2008. – 88 с.  

 

Інформаційні ресурси 

1. Верховний Суд України :http://www.scourt.gov.ua  

2. Верховна Рада України: http://rada.gov.ua  

3. Міністерство Юстиції України: http://www.minjust.gov.ua 

 4. Єдиний державний реєстр судових рішень: http://www.court.gov.ua  

5. Інтранет мережева адреса: 10.241.24.9 «Модульне середовище»   

 

Матеріально-технічне забезпечення 

Аудиторія/Classroom, Google Meet, Zoom, проектор, ноутбук, смартфон, підручники, 

посібники, наукова література, інформаційно-пошукові правові системи, зокрема 

«Законодавство України» тощо  

 

http://rada.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.court.gov.ua/

