


 



1. Опис навчальної дисципліни 

  

Найменування показників  

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

Кримінальне процесуальне право 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 7 / 210 

Курс 2,3 2,3 

Семестр 4,5 4,5 

Кількість змістових модулів з розподілом 2 

Обсяг кредитів 7 7 

Обсяг годин, в тому числі: 210 210 

Аудиторні 98 28 

Модульний контроль 14 - 

Семестровий контроль 30 - 

Самостійна робота 68 182 

Форма семестрового контролю Екзамен Екзамен 

Модуль 1. Кримінальне процесуальне право 

Курс 2 2 

Семестр 4 4 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 

Аудиторні 56 16 

Модульний контроль 8  

Семестровий контроль   

Самостійна робота 56 104 

Форма семестрового контролю - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Метою викладання курсу “Кримінальне процесуальне право” є розкриття його 

значення для охорони прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб у кримінальному 

процесі, для зміцнення законності і правопорядку, охорони інтересів суспільства і держави. 

 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

–       глибоке опанування студентами процесуальними механізмами розслідування, 

обвинувачення і захисту; 

–       способами відправлення правосуддя при здійсненні судового провадження. 

 
Завдання навчальної дисципліни передбачають формування наступних 

компетентностей: 
 

Загальні компетентності (ЗК) –  

ЗК-1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК-2. Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та окремих 

нестандартних ситуаціях. 

ЗК-3. Уміння планувати і організовувати свою професійну діяльність. 

ЗК-4. Знання і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, природи етичних 

стандартів та здатність діяти на їх основі. 

ЗК-5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, добре володіти 

правничою термінологією. 

ЗК-8. Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та 

висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в 

аргументованій професійній дискусії. 

ЗК-9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК-10. Здатність бути критичним і самокритичним, визнавати та виправляти власні помилки. 

ЗК-11. Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, дисциплінованість, 

пунктуальність та відповідальність, а також працювати у команді колег за фахом. 

ЗК-13. Цінування та повага різноманітності і мультикультурності. 
 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) –  

ФК-3. Знання стандартів правничої професії. 

ФК-8. Знання засад і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів таких 

фундаментальних галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, трудове право, 

кримінальне і кримінальне процесуальне право. 

ФК-10. Уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових 

ситуацій. 

ФК-11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. 

ФК-12. Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції. 

ФК-13. Здатність застосовувати юридичну аргументацію. 

ФК-14. Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх 

вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності. 

ФК-15. Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 

правового характеру і значення. 

ФК-16. Навички 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. 

ФК-17. Навички самостійної підготовки проектів актів правозастосування. 

ФК-18. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування 

набутих знань у професійній діяльності. 

 

 



Робота студентів в Центрі практичної юриспруденції 

Під час занять в Центрі з дисципліни кожен студент має бути готовим викласти свої 

міркування з обговорюваних питань і аргументовано відстоювати свою позицію, яка  містить 

аналіз вимог чинного законодавства, науково-методичної літератури, розумну критику, 

вміння поєднувати теоретичний матеріал з практичною діяльністю працівників юридичної 

сфери. 

Метою занять в Центрі є поглиблення й закріплення теоретичних знань, одержаних 

студентами на лекціях і за підсумками самостійної роботи. Під час їх проведення студенти 

повинні: 

- аналізувати, узагальнювати та правильно застосовувати правові норми у практичній 

діяльності; 

- складати і оформлювати документи правового характеру;  

- керуватися у практичній діяльності та в поведінці правовими знаннями і переконаннями. 

 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

 
Студент має знати та розуміти, вміти: 

СГ-1. Визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці заздалегідь невідомих умов 

та обставин 

СГ-3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел 

ДН-1. Узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати матеріали за 

визначеними джерелами 

ДН-3. Самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких потрібна допомога і діяти 

відповідно до рекомендацій 

К-1. Вільно володіти письмовою та усною державною мовою, правильно вживаючи 

правничу термінологію 

К-3. Відтворювати зміст, демонструючи розуміння з основних професійних та суспільних 

тем 

ПС-1. Належно використовувати цифрову і статистичну інформацію, отриману з 

першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності 

ПС-2. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології 

і бази даних 

ПС-3. Користуватися комп’ютерними програмами у межах стандартного програмного 

забезпечення з використанням електронних таблиць, графіків та інших можливостей 

ПС-4. Працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання завдань групи  

ПР-1. Демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи 

ПР-2. Пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та процедур 

національного права 

ПР-3. Демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних правових 

інститутів та норм фундаментальних галузей права 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назви змістових модулів і тем 
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Змістовий модуль 1. 

Тема 1.  Поняття, суть і завдання кримінального 

процесу 
2 2     

Тема 2. Кримінальний процесуальний закон 10 2 2   6 

Тема 3. Засади кримінального процесу 10 2 2   6 

Тема 4.Суб’єкти кримінального процесу 10 2 2   6 

Тема 5.Докази і доказування у кримінальному процесі 14 2 2 4  6 

Тема 6. Загальні положення досудового розслідування 14 2 2 4  6 

Тема 7. Слідчі розшукові дії 12 2 2 2  6 

Тема 8. Заходи забезпечення кримінального 

провадження. 
12 2 2 2  6 

Тема 9. Закінчення досудового розслідування. 10 2  2  6 

Тема 10. Судовий розгляд 10 2  2  6 

Тема 11. Судові рішення 8 2  4  2 

Модульний контроль 8      

Разом  120 22 14 20  56 

Усього  120 22 14 20  56 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назви змістових модулів і тем 

У
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Розподіл годин між видами робіт 
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Змістовий модуль 1. 

Тема 1.  Поняття, суть і завдання кримінального 

процесу 
14 2 2   10 

Тема 2. Кримінальний процесуальний закон 10     10 

Тема 3. Засади кримінального процесу 10     10 

Тема 4.Суб’єкти кримінального процесу 10     10 

Тема 5.Докази і доказування у кримінальному процесі 14 2  2  10 

Тема 6. Загальні положення досудового розслідування 12 2    10 

Тема 7. Слідчі розшукові дії 12  2   10 

Тема 8. Заходи забезпечення кримінального 

провадження. 
12 2    10 

Тема 9. Закінчення досудового розслідування. 12   2  10 

Тема 10. Судовий розгляд 10     10 

Тема 11. Судові рішення 4     4 

Разом  120 8 4 4  104 

Усього  120 8 4 4  104 

 



5. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль І. 
 

    Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу 

Значеннях у яких вживається поняття «кримінальний процес».  Елементи поняття 

кримінального процесу. Завдання кримінального провадження. Предметом і методом науки 

кримінального процесу.Типи кримінального процесу. Поняття і значення кримінальної 

процесуальної форми. Характеристика кримінальних процесуальних функцій.  Визначення та 

елементи кримінальних процесуальних відносин.  Система кримінальних процесуальних 

гарантій.Система кримінального процесу.  
 

Тема 2. Кримінальний процесуальний закон 
Поняття,сутність і значення кримінального процесуального права.Джерела 

кримінального процесуального права. Поняття, структура і види кримінальних 

процесуальних норм. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі та 

щодо осіб.  
 

Тема 3. Засади кримінального процесу 
Поняття засад кримінального провадження; класифікація засад кримінального 

процесу; конституційні засади кримінального процесу; спеціальні (галузеві) засади 

кримінального процесу; законність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; 

недоторканність права власності; розумні строки; презумпція невинуватості та забезпечення 

доведеності вини; змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у 

доведенні перед судом їх переконливості.  
 

Тема 4. Суб’єкти кримінального процесу  

Поняття і класифікація суб‘єктів кримінального процесу. Суд (суддя), слідчий 

суддя як суб‘єкти кримінально-процесуальної діяльності. Прокурор у кримінальному 

процесі.  Правовий статус органів і посадових осіб, які здійснюють досудове розслідування.  

Підозрюваний, обвинувачений, їх процесуальне становище. Перекладач, поняті, заявник, 

секретар судового засідання, судовий розпорядник, їх права та обов`язки. Потерпілий та його 

представник у кримінальному процесі. Їх процесуальний статус. Правове становище 

цивільного позивача та цивільного відповідача та їх представників у кримінальному 

проваджені. Захисник у кримінальному процесі, його права та обов‗язки. Обов‘язкова участь 

захисника. Свідок у кримінальному процесі, його права та обов‘язки. Експерт і спеціаліст у 

кримінальному процесі, їх роль, повноваження і відмінність у процесуальному становищі. 

Відводи суб‘єктів кримінального провадження. 
 

Тема 5.Докази і доказування у кримінальному процесі  

Поняття, сутність та значення кримінально-процесуального доказування. Предмет і 

суб’єкти кримінально-процесуального доказування. Процес доказування у кримінальному 

судочинстві. Докази у кримінальному процесі, їх ознаки та класифікація. Процесуальні 

джерела доказів та їх види.  
 

Тема 6.Загальні положення досудового розгляду 

Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування. Етапи досудового 

розслідування. Дізнання і досудове слідство, як форми досудового розслідування. Єдиний 

реєстр досудових розслідувань. Особливості розслідування кримінальних проступків. 

Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень. Поняття 

і значення загальних положень досудового розслідування. Підслідність та її види. Початок та 

місце провадження досудового розслідування.  

Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження. Розгляд клопотань 

під час досудового розслідування. Недопустимість розголошення відомостей досудового 

розслідування. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.  

Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення. 

Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів. Доручення слідчого. Використання науково-

технічних засобів при проведенні досудового розслідування. Розслідування кримінальних 



правопорушень слідчою та слідчо-оперативною групою.  

Складання кримінальнопроцесуальних документів під час досудового розслідування. 

Здійснення прокурорського нагляду, відомчого і судового контролю за законністю в 

діяльності органів досудового розслідування. 
 

Тема 7.  Слідчі (розшукові) дії 

Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій. Класифікація слідчих 

(розшукових) дій. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих 

(розшукових) дій. Допит та його процесуальне оформлення. Особливості виклику і допиту 

малолітньої або неповнолітньої особи. Пред’явлення для впізнання та його види. 

Процесуальний порядок пред’явлення для впізнання. Особливості впізнання особи при 

забезпеченні безпеки учасників кримінального судочинства. Проведення допиту та 

пред’явлення для впізнання в режимі відеоконференції. Обшук та його види. Підстави і 

процесуальний порядок проведення обшуку. Особливості проведення окремих видів обшуку. 

Процесуальний порядок оформлення результатів обшуку. Огляд і його види. Процесуальний 

порядок проведення окремих видів огляду. Особливості проведення огляду трупа. 

Ексгумація трупа, підстави і процесуальний порядок її проведення. Слідчий експеримент. 

Освідування і його види. Порядок проведення і оформлення окремих видів освідування. 

Експертиза та підстави її проведення. Отримання зразків для проведення експертизи. 

Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави проведення. Види негласних слідчих 

(розшукових) дій. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. 

Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні та в інших 

цілях. Загальні положення про втручання у приватне спілкування. 
 

Тема 8. Заходи забезпечення кримінального провадження. 

Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види. Правила 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Виклик слідчим, 

прокурором, судовий виклик і привід. Порядок здійснення виклику. Повістка про виклик. 

Привід та порядок його виконання. Накладення грошового стягнення. Порядок вирішення 

питання про накладення грошового стягнення. Тимчасове обмеження у користуванні 

спеціальним правом. Порядок та строки тимчасового обмеження у користуванні спеціальним 

правом. Відсторонення від посади: порядок застосування та строки. Тимчасовий доступ до 

речей і документів. Речі і документи, до яких заборонено доступ. Виконання ухвали суду про 

тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасове вилучення майна: підстави та 

процесуальний порядок проведення. Арешт майна. Підстави для арешту майна. Клопотання 

про арешт майна та його розгляд. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних 

заходів. Місце запобіжних заходів серед інших заходів процесуального примусу. Види 

запобіжних заходів. Обставини, що враховуюються при обранні запобіжного заходу. 

Клопотання про застосування 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 варту як запобіжний захід. Підстави та процесуальний порядок тримання особи під 

вартою. Строки тримання під вартою і порядок їх продовження. Затримання з метою 

приводу. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Строки затримання. 

Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх. Підстави і процесуальний порядок 

скасування чи зміни запобіжного заходу. 
 

Тема 9. Закінчення досудового розслідування. 

Поняття, підстави і умови та процесуальний порядок зупинення досудового 

розслідування. Розшук 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. Клопотання прокурора про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності. Відкриття матеріалів кримінального провадження іншій 

стороні. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Обвинувальний акт та 



його значення. Структура та зміст обвинувального акту. Додатки до обвинувального акту. 

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 10. Судовий розгляд 

Завдання і значення стадії судового розгляду. Строки судового розгляду .Законний 

склад суду. Незмінність складу суду при розгляді справи. Запасний суддя. Головуючий у 

судовому засіданні, його повноваження. 

Сутність і значення стадії судового розгляду. Загальні положення судового розгляду 

кримінальної справи. Безпосередність, усність, безперервність судового розгляду. 

Незмінність складу суду і рівність прав сторін у судовому розгляді. Учасники судового 

розгляду та наслідки їх неявки до суду. Підстави і порядок  відкладення судового засідання, 

зупинення судового провадження. Розпорядок судового засідання. Заходи, які 

застосовуються до його порушників. Застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження, проведення слідчих (розшукових) дій під час судового розгляду. Проведення 

процесуальних дій у режимі відео конференції. Межі судового розгляду. Етапи судового 

розгляду, їх зміст. Суть, структура і завдання підготовчої частини судового засідання. 

Поняття і завдання судового слідства. Порядок дослідження доказів в судовому засідання. 

Спрощений порядок судового слідства. Порядок судових дебатів. Промови і репліки сторін. 

Останнє слово обвинуваченого. Процесуальний порядок постановлення судового рішення. 

Види судових рішень. Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового рішення. 

Поняття і значення вироку. Види вироків та їх зміст. Питання, що вирішуються судом при 

постановленні вироку. Порядок винесення ухвал у судовому засіданні. Ухвалення судового 

рішення і окрема думка судді. Проголошення судового рішення. Роз'яснення судового 

рішення. Вручення копії судового рішення.  
  

Тема 11. Судові рішення 
Поняття, значення і види  судових рішень.  

Законність, обгрунтованість і мотивованість  судового рішення. 

Вирок як судове рішення, в якому суд вирішує обвинувачення. Види вироків. Підстави 

для винесення обвинувального вироку . Види обвинувальних вироків. Підстави для 

винесення виправдувального вироку.  

Порядок постановлення і проголошення вироку. Окрема думка судді. 

Форма та зміст обвинувального і виправдувального вироків. Форма та зміст ухвали суду. 

Роз’яснення судового рішення. 

Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Контроль навчальних досягнень 
 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

для денної форми навчання 
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1 Відвідування лекцій 1 11 11 

2 Відвідування семінарських занять 1 7 7 

3 Відвідування практичних занять 1 10 10 

4 Робота на практичному занятті 10 10 100 

5 Робота на семінарському занятті 10 7 70 

6 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 

7 Виконання модульної роботи 25 4 100 

 Разом - - 303 

 Максимальна кількість балів: 303 

 Розрахунок коефіцієнта: 0,33 

 Підсумковий бал 100 

 

 

для заочної  форми навчання 
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1 Відвідування лекцій 1 4 4 

2 Відвідування семінарських занять 1 2 2 

3 Відвідування практичних занять 1 2 2 

4 Робота на семінарському занятті 10 2 20 

5 Робота на практичному занятті 10 2 20 

6 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 

 Разом - - 53 

 Максимальна кількість балів  53 

 Коефіцієнт  1,886 

 Підсумковий бал  100 

 

 

 

 



6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 
 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання  
 

1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу. 

2. Поняття стадій кримінального процесу та їх система. 

3. Кримінально-процесуальна форма, функції. 

4. Поняття, значення і система принципів кримінального процесу. 

5. Поняття та зміст кримінально-процесуальних правовідносин. 

6. Загальна характеристика конституційних принципів криміналь-ного процесу. 

7. Принцип законності у кримінальному процесі. 

8. Недоторканність особи у кримінальному судочинстві. 

9. Характеристика принципу недоторканності житла у криміналь-ному процесі.  

10. Принцип охорони особистого життя громадян, таємниці листу-вання, телефонних розмов, 

телеграфних повідомлень.  

11. Принцип здійснення правосуддя тільки судом.  

12. Принцип незалежності і недоторканності суддів при здійсненні правосуддя, підкорення їх 

тільки закону. 

13. Принцип здійснення правосуддя у кримінальних справах на за-садах рівності громадян перед 

законом і судом.  

14. Принцип гласності судового розгляду.  

15. Принцип забезпечення підозрюваному, обвинуваченому і підсуд-ному права на захист. 

16. Принцип національної мови судочинства.  

17. Принцип презумпції невинності.  

18. Принцип встановлення істини у кримінальному процесі. 

19. Принцип публічності у кримінальному процесі.  

20. Принципи поваги до гідності особи, невтручання в її особисте і сімейне життя. 

21. Принципи свободи від самовикриття, викриття членів сім’ї та близьких родичів.  

22. Принцип участі народу у здійсненні правосуддя.  

23. Принцип забезпечення касаційного оскарження судових рішень.  

24. Принцип забезпечення всім особам, які беруть участь у справі, права на захист їхніх 

законних інтересів. 

25. Принцип вільної оцінки доказів.  

26. Принцип безпосередньості дослідження доказів.  

27. Принцип гласності процесу.  

28. Принцип змагальності судового розгляду.  

29. Поняття і класифікація суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності.  

30. Державні органи і посадові особи, які ведуть процес.  

31. Прокурорський нагляд у кримінальному судочинстві.  

32. Потерпілий у кримінальному процесі.  

33. Процесуальне поняття обвинуваченого, його права.  

34. Співвідношення притягнення як обвинуваченого і притягнення до кримінальної 

відповідальності.  

35. Підозрюваний у кримінальному процесі.  

36. Захисник у кримінальному судочинстві.  

37. Порядок призначення захисника.  

38. Обов’язки і права захисника.  

39. Цивільний позивач, цивільний відповідач у кримінальному про-цесі.  

40. Представники потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача.  

41. Поняття і значення кримінально-процесуального доказування.  

42. Зміст кримінально-процесуального доказування.  

43. Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел.  

44. Перевірка й оцінка доказів та їх джерел.  

45. Поняття та зміст оцінки доказів.  



46. Особливості процесу доказування на стадії порушення кримі-нальної справи. 

47. Особливості процесу доказування на стадії досудового розсліду-вання кримінальної справи. 

48. Особливості процесу доказування на стадії судового розгляду.  

49. Предмет доказування у кримінальному процесі.  

50. Суб’єкти доказування у кримінальному процесі.  

51. Поняття доказів та їх процесуальних джерел.  

52. Загальна характеристика джерел доказів.  

53. Показання свідків як джерело доказів.  

54. Показання потерпілого як джерело доказів.  

55. Показання підозрюваного й обвинуваченого як джерела доказів.  

56. Протоколи судових і слідчих дій як джерела доказів.  

57. Документи як джерело доказів.  

58. Висновок експерта як джерело доказів.  

59. Порушення кримінальної справи.  

60. Слідчі дії.  

61. Виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів. 

62. Запобіжні заходи.  

63. Зупинення досудового розслідування.  

64. Закінчення досудового розслідування.  

65. Судовий контроль на стадіях порушення кримінальної справи і досудового розслідування.  

66. Підсудність та попередній розгляд справи суддею.  

67. Судовий розгляд.  

68. Судове слідство.  

69. Судові дебати.  

70. Останнє слово підсудного.  

71. Провадження в апеляційній інстанції.  

72. Провадження в касаційній інстанції.  

73. Винесення вироку.  

74. Перегляд судових рішень у порядку виключного провадження.  

75. Особливі форми провадження. 

76. Реабілітація у кримінальному судочинстві і відшкодування шко-ди, заподіяної 

громадянинові порушенням закону.  

77. Міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинс-тва.  

78. Особливості провадження кримінальних справ щодо іноземних громадян. 

Завдання: 

- Надати письмові відповіді на питання 
 

Критерії оцінювання  
Бал Критерій  

5  студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну роботу, застосування для 
оформлення результатів самостійної роботи не тільки рекомендованої, а й додаткової літератури та 

творчого підходу; чітке володіння понятійним апаратом, теорією; вміння використовувати їх для 

виконання конкретних практичних завдань, розв'язання ситуацій. Оформлення результатів самостійної 

роботи повинно бути логічним та послідовним. 

4  студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми який винесений на самостійну роботу, та наявне 

вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань для розв'язання практичних задач; за 

умови виконання всіх вимог, які передбачено для оцінки "5 балів", при наявності незначних помилок або 

не зовсім повних висновків за одержаними результатами. Оформлення виконаного завдання з самостійної 

роботи має бути послідовним. 

3  студент не повністю засвоїв тему для самостійного опрацювання не досконало володіє основними 

поняттями та положеннями навчальної дисципліни, невпевнено орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, непереконливо відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або 

відсутність знань. 

1-2  студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для самостійного опрацювання, не знає 
основних понять і термінів наукової дисципліни, не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 

літературі, відсутнє наукове або логічне мислення. 

 



6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в письмовому вигляді з 

використанням різних завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після 

завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 

 

Критерії оцінювання 
 

Бал Критерії 

24-25   Студент  вирішив всі  завдання  абсолютно  вірно  і  повно  дав  відповіді  на  питання  як  

теоретичного,  так  і   практичного  характеру.  Логічно  і  послідовно  аргументував  і  виклав  свою  

точку  зору. 

20-23   Студент  вирішив  завдання  з  1 помилкою, відповідь  на  питання  містить  повне  розгорнуте,  

правильне та обґрунтоване викладення матеріалу,  допущено  2-3   помилки   при   вирішенні   

практичних  завдань. 

15-19  Студент  правильно  і  повно  вирішив  більшість,  але  не  всі  завдання,  відповідь  на  запитання  є  

не  повністю аргументованою; допускає незначні неточності 

10-14     Студент   правильно  вирішив  половину  завдань;  думка  викладена  з  порушенням  логіки  

подання  матеріалу. Студент  правильно  вирішив  ситуацію, проте не зовсім слушно аргументує її, 

або враховує не всі, а деякі умови ситуації. Вирішує декілька завдань  поверхнево. 

5-9   Студент вирішив трохи менше половини завдань; може дати визначення  юридичного поняття. 

Відповідь  на запитання дає  неповно і поверхнево. 

0-4  Студент  не  вирішив  більшість  завдань  або  вирішив  неправильно;  відповіді  на  питання є  

неповними;  неправильно  обґрунтовує  своє  рішення. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою 

системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 

модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок 

на семінарських заняттях та під час виконання самостійної роботи, розширення кількості 

підсумкових балів до 100. 

Семестровий контроль знань студентів з дисципліни здійснюється у формі проміжного 

контролю (100 б). 
 

 
 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 
1. Поняття і завдання кримінального провадження. 

2. Процесуальна форма: поняття і значення. 

3. Процесуальні гарантії: поняття, види, значення. 

4. Кримінально-процесуальні функції: поняття, види, суб'єкти. 

5. Стадії кримінального процесу . 

6. Історичні форми кримінального процесу . 

7. Джерела кримінального процесуального права України. 

8. Чинність кримінального процесуального закону в часі, просторі і за колом осіб. 

9. Засади верховенства права і  законності в кримінальному процесі. 

10. Засада доступу до правосуддя. 

11. Засада презумпції невинуватості. 

12. Засада свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів 

сім’ї. 

13. Засада гласності і відкритості судового провадження. 

14. Засада забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист. 

15. Засада безпосередності дослідження судом показань, речей і документів. 

16.  Засада забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій і бездіяльності.  

17.  Засада диспозитивності у кримінальному провадженні. 

18.  Засада змагальності сторін обвинувачення і захисту. 

19.  Засада державної мови кримінального провадження. 



20.  Засада розумності строків кримінального провадження. 

21.  Засада недоторканності житла чи іншого володіння особи. 

22.  Засади таємниці спілкування та невтручання у приватне життя. 

23.  Засада забезпечення права на свободу та особисту недоторканність.  

24.  Повноваження суду у кримінальному провадженні. Законний складсуду.  

25.  Слідчий суддя, його повноваження під час досудового розслідування. 

26.  Прокурор, його функції та повноваження в кримінальному процесі.  

27.  Слідчий, його повноваження. 

28.  Керівник органу досудового розслідування, його повноваження. 

29.  Підстави для відводу судді, прокурора, слідчого і порядок його здійснення. 

30.  Підозрюваний: поняття, права та обов'язки. 

31.  Обвинувачений: поняття, права та обов'язки. 

32.  Потерпілий: поняття, права та обов'язки. 

33.  Захисник. Його права та обов'язки.  

34.  Цивільний позивач і цивільний відповідач: поняття, права та обов'язки.  

35.  Поняття доказів та їх джерел. 

36.  Належність і допустимість доказів. 

37.  Предмет доказування в кримінальному провадженні. Особливості предмету доказування 

у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. 

38.  Процес доказування в кримінальній справі, його елементи. Обов'язок доказування. 

39.  Класифікація доказів та їх джерел. 

40.  Свідки та їх показання в кримінальному процесі. 

41.  Показання потерпілого, їх предмет, значення та оцінка. 

42.  Показання підозрюваного, їх предмет, значення та оцінка. 

43.  Показання обвинуваченого, їх предмет, значення та оцінка. 

44.  Висновок експерта, його зміст, значення та оцінка. 

45.  Речові докази: поняття, види, значення та оцінка. 

46.  Документи як джерела доказів.  

47.  Процесуальні строки та процесуальні витрати у кримінальному провадженні. 

48.  Заходи забезпечення кримінального провадження: поняття, види та загальні правила 

застосування. 

49.  Підстави та порядок затримання особи за підозрою у вчиненні кримінального 

правопорушення. 

50.  Поняття та види запобіжних заходів. 

51.  Тримання під вартою як запобіжний захід. Підстави та порядок його обрання, зміни і 

скасування. 

52.  Строки тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою  і порядок їх продовження.  

53.  Підстави та порядок обрання запобіжного заходу у вигляді передання неповнолітнього 

підозрюваного, обвинуваченого під нагляд. 

54.  Особисте зобов’язання як запобіжний захід. Підстави та порядок його обрання, зміни і 

скасування. 

55.  Особиста порука як запобіжний захід. Підстави та порядок її обрання, зміни і 

скасування. 

56.  Домашеій арешт як запобіжний захід. 

57.  Застава як запобіжний захід. 

58.  Відсторонення підозрюваного, обвинуваченого від посади як захід забезпечення 

кримінального провадження. 

59.  Виклик слідчим і прокурором, судовий виклик і привід як заходи забезпечення 

кримінального провадження. 

60.  Накладення грошового стягнення як захід забезпечення кримінального  провадження. 

61.  Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом як захід забезпечення 

кримінального провадження. 

62.  Тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального 

провадження. 



63.  Арешт майна і тимчасове вилучення майна як заходи забезпечення кримінального 

провадження.. 

64.  Приводи і підстави для початку досудового розслідування. Відомості, які вносяться до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

65.  Підслідність органів досудового розслідування: поняття, види, характеристика. 

66.  Доручення слідчого оперативному підрозділу.  

67.  Здійснення досудового розслідування слідчою групою. Міжнародна слідча група. 

68.  Строки досудового розслідування.. Порядок продовження строків  досудового 

розслідування. 

69.  Підстави та порядок об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування. 

70.  Поняття та види слідчих(розшукових) дій. Загальні вимоги до їх проведення.  

71.  Участь спеціаліста в проведенні слідчих(розшукових) дій. 

72.  Порядок виклику і допиту свідків і потерпілих слідчим. 

73.  Особливості виклику і допиту неповнолітніх свідків і потерпілих. 

74. Одночасний допит кількох осіб (очна ставка): поняття, мета, процесуальний порядок 

проведення. 

75.  Пред'явлення для впізнання осіб і речей. 

76.  Особливості проведення допиту, впізнання в режимі відеоконференції під час 

досудового розслідування. 

77.  Обшук. Його мета, види, підстави та порядок проведення.  

78. Огляд. його види, мета, порядок проведення. 

78.  Освідування: поняття, мета, види, підстави та порядок проведення. 

79.  Слідчий експеримент, його мета і порядок проведення. 

80.  Підстави для проведення експертизи під час досудового розслідування. Порядок 

залучення експерта. 

81.  Первинна, додаткова, повторна, комісійна, комплексна експертизи.  

82.  Порядок отримання зразків для експертизи. Особливості негласного отримання зразків, 

необхідних для порівняльного дослідження.   

83.  Ексгумація трупа: поняття, мета, підстави та порядок проведення. 

84.  Поняття, підстави проведення та види негласних слідчих(розшукових) дій. 

85.  Підстави для винесення слідчим, прокурором постанови про проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії,  

86.  Підстави, порядок і строки розгляду слідчим суддею клопотання слідчого, прокурора про 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії.  

87.  Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. 

88.  Заходи щодо захисту інформації, одержаної в результаті проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. 

89.  Використання результатів негласних слідчих(розшукових) дій у доказуванні та в інших 

цілях. 

90.  Підстави та порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій, пов’язаних із 

втручанням у приватне спілкування. 

91.  Підстави та порядок обстеження слідчим публічно недоступних місць, житла чи іншого 

володіння особи. 

92.  Підстави та порядок здійсненна слідчим контролю за вчиненням злочину. 

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

94.  Підстави та порядок повідомлення особі про підозру Зміст письмового повідомлення про 

підозру.. 

95.  Підстави та порядок зміни підозри під час досудового розслідування.. 

96.  Підстави та порядок зупинення і відновлення досудового розслідування. 

97.  Підстави та порядок оголошення розшуку підозрюваного. 

98.  Форми закінчення досудового розслідування. 

99.  Підстави та порядок закриття кримінального провадження слідчим, прокурором. 

Оскарження постанови про закриття кримінального провадження. 

100. Порядок закінчення досудового розслідування складанням обвинувального  акту 



Відкриття матеріалів іншій стороні. 

101. Зміст обвинувального акту. Додатки до обвинувального акту. 

102. Оскарження дій, рішень і бездіяльності слідчого, прокурора. 

103. Оскарження ухвал слідчого судді. 

104. Поняття, значення і види підсудності. 

105. Питання, які розглядаються суддею у стадії підготовчого провадження. Порядк розгляду і 

вирішення цих питань. 

106. Незмінність складу суду. Запасний суддя. 

107. Наслідки неприбуття до суду сторін, потерпілого, його представника. 

108. Наслідки неприбуття до суду перекладача, експерта, спеціаліста, свідка. 

109. Межі судового розгляду. Зміна обвинувачення і висунення додаткового обвинувачення в 

суді. 

110. Відмова прокурора від державного обвинувачення: підстави, порядок, наслідки. 

111. Обов’язки присутніх в залі судового засідання. Заходи, які вживаються до порушників 

порядку в судовому засіданні. 

112. Журнал судового засідання, його зміст і значення.. Фіксування судового процесу 

технічними засобами. 

113. Підготовча частина судового засідання, її значення і зміст. 

114. Судове слідство, його значення і зміст.  

115. Підстави та порядок проведення експертизи в суді. Допит експерта. 

116. Порядок виклику і допиту судом свідків, потерпілих, обвинуваченого. Оголошення їх 

показань. 

117. Проведення судом процесуальних дій у режимі відео конференції під час судового 

провадження. 

118. Судові дебати, їх зміст і значення. Репліки учасників судових дебатів. 

119. Поняття, значення і види вироку суду. 

120. Законність і обґрунтованість вироку. Зміст вироку . 

121. Порядок ухвалення і проголошення вироку . 

122. Роз’яснення судового рішення судом. 

123. Особливості провадження в суді притяжних. 

124. Особи, які мають право на апеляційне оскарження судових рішень.Вимоги до апеляційної 

скарги. 

125. Порядок і строки апеляційного оскарження. 

126. Порядок апеляційного розгляду. Письмове апеляційне провадження. 

127. Підстави для скасування чи зміни вироку або ухвали суду в апеляційному провадженні. 

128. Ухвала, вирок суду апеляційної інстанції, їх зміст. 

129. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку.  

130. Особи, які мають право на касаційне оскарження. 

131. Суди, які розглядають кримінальні справи в апеляційному і касаційному порядку. 

132. Порядок касаційного розгляду.  

133. Результати судового розгляду в апеляційній та касаційній інстанціях. 

134. Підстави для скасування чи зміни вироку або ухвали суду в касаційному провадженні. 

135. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами. 

136. Перегляд судових рішень Верховним Судом України. 

137. Видача особи(екстрадиція) у кримінальному процесі України. 

138. Підстави та порядок надання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах.  

139. Перейняття кримінального переслідування: поняття, підстави, умови та порядок 

здійснення.  

140. Особливості кримінального провадження на підставі угод. 

141. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.  

142. Особливості досудового розслідування і судового розгляду щодо проступків. 

143. Кримінальне провадження у формі приватного  обвинувачення. 

144. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх. 

145. Особливості провадження щодо осіб, які не досягли віку, з якого можлива кримінальна 



відповідальність. 

146. Набрання судовим рішенням законної сили. Обов’язковість судового рішення. 

147. Порядок звернення судового рішення до виконання. 

148. Питання, які вирішуються судом у стадії виконання вироку. 

149. Порядок вирішення судом питань, пов’язаних з виконанням вироку.  

 

 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок  
 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за стобальною 

шкалою 
Значення оцінки 

А 90-100 

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними недоліками 

В 82-89 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

С 75-81 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю 

помилок 

D 69-74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60-68 

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний 

рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного 

самостійного доопрацювання 

F 1-34 
балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить 
низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 

 

 

 

7. Навчально-методична карта дисципліни 
 

для денної форми навчання 
 

Разом 120: год., із них: лекції – 22 год., семінарські заняття –  14 год., практичні заняття –  20 год .,                                 

модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 56 год. 
 

Тиждень І ІІ ІІІ ІУ У УІ УІІ 

Модулі 
(назви, бали) 

Змістовий модуль І.  

(303 б) 

Лекції (теми, 

бали) 

Т1 1бал 

Т2 1бал 

Т3 1бал 

Т4 1бал 

Т5 2бали 

 

Т6 1бал 

Т7 1бал 

Т8 1бал 

Т9 1бал 

Т10 1бал 

Т11 1бал 
 

Семінарські 

заняття  
(бали) 

С 1 

1-11 балів  

С 2 

1-11 балів 

С 3 

1-11 балів 

С4 

1-11 балів 

С 5 

1-11 балів 

С 6 

1-11 балів 

С 7 

1-11 балів 

Практичні 

заняття  
(бали) 

П 1 

1-11 балів 

П 2 

1-11 балів 

П 3 

1-11 балів 

П 4 

1-11 балів  
П 5 

1-11 балів 

П 6 

1-11 балів 
П 7 

1-11 балів 

П 8 

1-11 балів 
П 9 

1-11 балів 

П 10 

1-11 балів 

Модульні  
КР 

МКР 1 (25 балів) 

МКР 2 (25 балів) 

 

МКР 3 (25 балів) 

МКР 4 (25 балів) 

 
СР (бали) 5 балів 

 
Підсумковий 

контроль 

(вид, бали) 

Проміжний контроль 

(100 б) 



для заочної форми навчання 
 

Разом 120: год., із них: лекції – 8 год., семінарські заняття –  4 год., практичні заняття –  4 год .,                                 

самостійна робота – 104 год. 

 
Тиждень І ІІ ІІІ ІУ У УІ УІІ 
Модулі 

(назви, бали) 
Змістовий модуль І.  

(53 б) 

Лекції (теми, 

бали) 

Т1 1бал 

Т2 1бал 

Т3 1бал 

Т4 1бал 

     

Семінарські 

заняття  

(бали) 

  С 1 

1-11 балів  

С 2 

1-11 балів 

   

Практичні 

заняття  

(бали) 

    П 1 

1-11 балів 

П 2 

1-11 балів 

 

СР (бали) 5 балів 

 
Підсумковий 

контроль 

(вид, бали) 

Проміжний контроль 

(100 б) 
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