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Мета і завдання дисципліни 

Мета дисципліни: набуття грунтовних знань щодо законодавчого регулювання кримінально- 
процесуальної    діяльності, правозастосовчої практики, а також теоретичних положень доктрини кримінального 
процесу. 

Завдання дисципліни: формувати у здобувачів вищої освіти здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях, здатність працювати в команді, здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 
національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше  з таких галузей права як кримінальне 
процесуальне право, знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і 
процесуального права, здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції, 
здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування. 

 
Очікувані результати навчання. 

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: . оцінювати недоліки і переваги 
аргументів, аналізуючи відому проблему; складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно 
збирати матеріали за визначеними джерелами; доносити до респондента матеріал з певної проблематики 
доступно і зрозуміло; .застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично 
значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки; готувати проекти необхідних актів застосування 
права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях; Надавати консультації щодо 
можливих способів захисту прав і інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

 
Тематичний план дисципліни і календар його виконання. 

Таблиця 2 – Тематичний план дисципліни 
Самостійна робота студентів № 

тижня 
Тема лекції*

 Тема практичного 
заняття*

 Зміст Год. Література 
1 2 3 4 5 6 

1 Поняття, суть і 
завдання 
кримінального 
процес 

Поняття, суть і 
завдання 
кримінального процес 

Опрацювання лекційного 
матеріалу та завдання для 
самостійної роботи 
«Поняття, суть і завдання 
кримінального процесу», 
підготовка до семінарського 
заняття за темою №1 

5 [1, с. 9–11; 2, с. 
19–34;  3, с. 15– 
18;  4,  с. 10–15; 
5, с.  6–19;  6, с. 
7–36] 

2 Кримінальний 
процесуальний закон 

Кримінальний 
процесуальний закон 

Опрацювання лекційного 
матеріалу та завдання для 
самостійної роботи 
«Кримінальний 
процесуальний закон», 
підготовка до семінарського 
заняття за темою №2. 

5 [5, с. 28–43; 7, 
с. 15–21; 8, с. 
17–29; 9, с. 25– 
43] 

3 Засади кримінального 
процесу 

Засади кримінального 
процесу 

Опрацювання лекційного 
матеріал та завдання для 
самостійної роботи «Засади 
кримінального  процесу», 
підготовка до семінарського 
заняття за темою №3, 
підготовка до контрольної 
роботи 

5 [1,  с.  9–11;  2, с.
69–105;  4,  с. 18–
19; 5, с. 44–76; 6,
с. 75–93] 

4 Докази і доказування 
у кримінальному 
процесі 

Докази і доказування у 
кримінальному процесі 

Самостійне опрацювання 
теми  «Субєкти 
кримінального  процесу», 

підготовка до контрольної 
роботи за цією  темою. 
Опрацювання  лекційного 

матеріалу та завдання для 
самостійної роботи «Докази і 

доказування    у 
кримінальному   процесі.» 
підготовка  до семінарського 
заняття за темою №4 

5 [5, с. 77–113; 6, 
с.   113–168;  7, 
с.  18–20;  8,  с. 
76–134;    9,   с. 
164–270] 

5 Відшкодування 
шкоди у 
кримінальному 
провадженні 

Відшкодування шкоди 
у кримінальному 
провадженні 

Опрацювання лекційного 
матеріалу та завдання для 
самостійної роботи 
«Відшкодування    шкоди   у 

5 [1, с.  75–115; 5, 
с. 114–190; 6, с. 
185–272;   8,   с. 
184–214;   9,   с. 



   кримінальному 
провадженні», підготовка до 
семінарського заняття за 
темою №5, підготовка до 
тестового контролю за 
темами № 1-5 

 275–316] 

6 Заходи забезпечення 
кримінального 
провадження 

Заходи забезпечення 
кримінального 
провадження 

Опрацювання лекційного 
матеріалу та завдання для 
самостійної роботи «Заходи 
забезпечення кримінального 
провадження», підготовка до 
семінарського заняття за 
темою №6 

5 [5, с. 209–219; 
6, с. 363–397;8, 
с. 136–151; 9, с. 

321–350] 

7 Загальні положення 
досудового 
розслідування 

Загальні положення 
досудового 
розслідування 

Опрацювання лекційного 
матеріалу та завдання для 
самостійної роботи 

«Загальні положення 
досудового 
розслідування», 
підготовка до семінарського 
заняття за темою №7 

5 [5,   с. 201–219; 
6, с. 363–397; 7, 
с.   15–24;   8, с. 
136–151; 9, с. 
327–348] 

8 Провадження слідчих 
(розшукових) дій 

Провадження слідчих 
(розшукових) дій 

Опрацювання лекційного 
матеріалу та завдання для 
самостійної роботи 
«Провадження слідчих 
(розшукових) дій», 
підготовка до семінарського 
заняття за темою №8. 

5 [4, с.  83–116; 6, 
с. 273–336; 8, с. 
153–182;   9,   с. 
388–433 

9 Повідомлення про 
підозру 

Повідомлення про 
підозру 

Опрацювання лекційного 
матеріалу за темою № 10 
«Повідомлення про 
підозру», підготовка до 
семінарського заняття за 
темою № 9. 

5 [2,   с. 385–405; 
3, с. 117–126; 4, 
с. 123–131; 5, с. 
220–250;   8,   с. 
216–246] 

10 Зупинення і 
закінчення 
досудового 
розслідування 

Зупинення і закінчення 
досудового 
розслідування 

Опрацювання лекційного 
матеріалу та завдання для 
самостійної роботи 
«Зупинення і закінчення 
досудового  розслдіування», 
підготовка до семінарського 
заняття за темою № 10. 

5 [2,  с. 406–461; 
3, с. 63–70; 4, с. 
132–144;   5,   с. 
271–334; 8, с. 
248–265] 

11 Оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності 
під час досудового 
розслідування 

Оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності під 
час досудового 
розслідування 

Опрацювання лекційного 
матеріалу та завдання для 
самостійної роботи 
«Оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності під час 
досудового розслідування», 
підготовка до семінарського 
заняття за темою № 11. 

5 [2,   с. 492–506; 
3, с. 140–143; 4, 
c. 163–167; 5, с. 
411–438;   8,   с. 
267–279] 

12 Підсудність та 
підготовче судове 
засідання 

Підсудність та 
підготовче судове 
засідання 

Опрацювання лекційного 
матеріалу та завдання для 
самостійної роботи 
«Підсудність та підготовче 
судове       провадження»     , 
підготовка до семінарського 
заняття за темою № 12. 

5 [2, с. 507–542; 3,
с.  142–150;  5, с. 
411–440; 8, с. 
326–347] 

13 Судовий розгляд Судовий розгляд Опрацювання лекційного 
матеріалу та завдання для 
самостійної роботи, 
«Судовий розгляд» 
підготовка до семінарського 
заняття за темою № 13. 

7 [2, с. 
728–746;   4,   с. 
180–183;   7,   с. 
74–77; 8, с. 
450–484] 

14 Провадження в суді Провадження в суді Опрацювання лекційного 5 [2, с. 



 апеляційної та 
касаційної інстанції 

апеляційної та 
касаційної інстанції 

матеріал та завдання для 
самостійної роботи, 
«Провадження в суді 
апеляційної та касаційної 
інстанції», підготовка до 
семінарського     заняття    за 
темою № 14. 

 558–573;   3,   с. 
153–157;   5,   с. 
467–479;   8,   с. 
359–379;   9,  с. 
368–380] 

15 Провадження в 
Верховному суді 
України та 
провадження за 
нововиявленими 
обставинами 

Провадження в 
Верховному суді 
України та 
провадження за 
нововиявленими 
обставинами 

Опрацювання лекційного 
матеріалу та завдання для 
самостійної роботи 
«Провадження   в 
Верховному суді України та 
провадження  за 
нововиявленими 
обставинами», підготовка до 
семінарського заняття за 
темою № 15. 

5 [2,   с. 587–678; 
3, с. 152–165; 4, 
с. 184–209; 7, с. 
196–213;   8,  с. 
403–440] 

16 Особливі порядки 
кримінального 
провадження 

Особливі порядки 
кримінального 
провадження 

Опрацювання лекційного 
матеріалу та завдання для 
самостійної роботи 
«Особливі  порядки 
кримінального 
провадження», підготовка 
до семінарського заняття за 
темою № 16. 
Самостійне опрацювання 
теми №17 «Міжнародне 
співробітництво під час 
кримінального 
провадження». 

5 [2,   с. 586–703; 
3, с. 167–177; 5, 
с. 518–569; 7, с. 
217–227;   8,   с. 
442–500] 

   Всього за 7-ий семестр 82  

 Примітка: *Лекції і практичні заняття проводяться щотижня по дві години 
 
 

Політика дисципліни. 
Організація освітнього процесу в Університеті відповідає вимогам положень про організаційне і 

навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, освітній програмі та навчальному плану. Студент зобов’язаний 
відвідувати лекції і практичні заняття згідно з розкладом, не запізнюватися на заняття, курсову роботу та інші домашні 
завдання виконувати відповідно до графіка. Пропущене практичне заняття студент зобов’язаний опрацювати 
самостійно у повному обсязі і відзвітувати перед викладачем не пізніше, ніж за тиждень до чергової атестації. До 
практичних занять студент має підготуватися за відповідною темою і проявляти активність. При виконанні 
курсової роботи з дисципліни студент має дотримуватися політики доброчесності. У разі наявності плагіату він 
отримує незадовільну оцінку і має виконати курсову роботу за новою темою. 

 
Критерії оцінювання результатів навчання. 

Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою. Семестрова підсумкова оцінка 
визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних і зданих позитивно з урахуванням 
коефіцієнта вагомості і встановлюється в автоматизованому режимі після внесення викладачем усіх оцінок до 
електронного журналу. При оцінюванні знань студентів використовуються різні засоби контролю, зокрема: усне 
опитування; засвоєння теоретичного матеріалу з тем перевіряється тестовим контролем; якість виконання, 
набуття теоретичних знань і практичних навичок перевіряється шляхом розв’язання задач та захисту курсової 
роботи. Оцінка, яка виставляється за практичне заняття, складається з таких елементів: знання теоретичного 
матеріалу з теми; вміння студента обґрунтувати прийняті рішення та розв’язувати задачі; своєчасне виконання 
домашніх завдань з теми. 

Захист курсової роботи здійснюється публічно перед комісією, призначеною завідувачем кафедри 
відповідно до графіка. 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 
студентів денної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

 
Аудиторна робота Самостійна, 

індивідуальна 
робота 

Семестровий 
контроль, 
іспит 

7-й семестр   



Семінарські заняття Контрольна 
робота 

Тестовий контроль: Реферат 

УО (мінімальна кількість оцінок 
усього опитування – 6) 

КР Т К РФ 

ВК: 0,3 0,1 0,1 0,1 

Підсумковий 
контрольний 
захід (0,4) 

 

Оцінювання тестових завдань 
Тестове завдання для кожного студента складається з десяти тестів, кожен з яких оцінюється чотирма балами. 

Максимальна сума балів, яку може набрати студент, складає 20. 
Оцінювання здійснюється за чотирибальною шкалою. 
Відповідність набраних балів за тестове завдання оцінці, що виставляється студенту, представлена у 

нижченаведеній таблиці. 
 

Сума балів за тестове завдання 1 - 10 11-20 21-30 31-40 
Оцінка 2 3 4 5 

Якщо відповідь на тестове завдання має 2-3 правильних значення, а студент зумів вказати частину з них, 
то сума балів у цьому випадку буде пропорціональна кількості правильних відповідей. Наприклад, у тесті є три 
правильних відповіді, а студент вказав лише дві з них, тоді він отримує за тестове завдання два бали з трьох. 

На тестування відводиться 15 хвилин. Правильні відповіді студент записує у талоні відповідей. При 
цьому усі графи для відповідей повинні бути заповнені цифрами, що відповідають правильним, на погляд 
студента, відповідям. Через 15 хвилин студенти здають викладачу завдання з талонами відповідей. Викладач на 
наступному занятті оголошує результати тестування. 

Якщо студент отримав негативну оцінку, то він повинен перездати її у встановленому порядку, але 
обов’язково до терміну наступного контролю. У випадку, коли студент не виконав індивідуальний план з 
дисципліни у заплановані терміни без поважних причин, то під час відпрацювання заборгованості при позитивній 
відповіді йому виставляється мінімальна оцінка „задовільно”. 

 
Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 
Оцінка 
ECTS 

Інституційна 
шкала балів 

Інституційна 
оцінка 

Критерії оцінювання 

A 4,75-5,00 5 Відмінно – глибоке і повне опанування навчального матеріалу і 
виявлення відповідних умінь та навиків. 

B 4,25-4,74 4 Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома 
незначними помилками. 

С 3,75-4,24 4 Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома 
суттєвими помилками. 

D 3,25-3,74 3 Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, але 
достатнє для практичної діяльності за професією. 

E 3.00-3,24 3 

 
З

ар
ах

о
ва

н
о

 

Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що 
задовольняє мінімальні критерії оцінювання 

FX 2,00-2,99 2 Незадовільно – безсистемність одержаних знань і неможливість 
продовжити навчання без додаткових знань з дисципліни 

F 0,00-1,99 2 

 Н
ез

ар
ах

о
ва

н
о

 

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і повторне 
вивчення дисципліни. 

 
Контрольні питання з дисципліни. 

1. Поняття, сутність та форми кримінального процесу. 
2. Завдання кримінального процесу. 
3. Система стадій кримінального процесу. 
4. Кримінально-процесуальна форма, функції, відносини та гарантії. 
5. Кримінально-процесуальні акти. 
6. Поняття, сутність і значення кримінального процесуального права. 
7. Джерела кримінального процесуального права. 
8. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм. 
9. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі та щодо осіб. 
10. Поняття, значення і класифікація засад кримінального провадження. 
11. Конституційні засади кримінального провадження. 
12. Спеціальні засади кримінального провадження та їх характеристика. 
13. Поняття і класифікація суб’єктів кримінального процесу. 
14. Суд, слідчий суддя, присяжний як суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності. 
15. Сторона обвинувачення. 



16. Сторона захисту. 
17. Потерпілий та його представник у кримінальному процесі. Їх процесуальний статус. 
18. Інші учасники кримінального провадження. 
19. Відводи суб’єктів кримінального провадження. 
20. Поняття, сутність та значення кримінально-процесуального доказування. 
21. Предмет і суб’єкти кримінально-процесуального доказування. 
22. Процес доказування у кримінальному судочинстві. 
23. Докази у кримінальному процесі, їх ознаки та класифікація. 
24. Процесуальні джерела доказів та їх види. 
25. Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню у кримінальному провадженні. 
26. Поняття, значення, предмет та підстави цивільного позову про відшкодування майнової (моральної) шкоди, 
завданої кримінальним правопорушенням. 
27. Відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 
правоохоронних органів та суду. 
28. Поняття процесуальних строків та їх значення у кримінальному процесі. 
29. Класифікація строків у кримінальному процесі. 
30. Порядок обчислення процесуальних строків. 
31. Поняття і види процесуальних витрат. 
32. Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження. Загальні правила їх 
застосування. 
33. Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх застосування. 
34. Загальний порядок застосування, зміни та скасування запобіжних заходів. 
35. Порядок застосування окремих видів запобіжних заходів. 
36. Інші заходи забезпечення кримінального провадження. 
37. Поняття стадії досудового розслідування. 
38. Форми досудового розслідування: дізнання та досудове слідство. 
39. Поняття та характеристика загальних положень досудового розслідування. 
40. Поняття і значення слідчих (розшукових) дій, умови та підстави їх проведення. 
41. Класифікація слідчих (розшукових) дій та їх види. 
42. Процесуальна характеристика окремих слідчих (розшукових) дій. 
43. Поняття, зміст та значення повідомлення особи про підозру 
44. Зміст і форма письмового повідомлення про підозру 
45. Порядок повідомлення про підозру. Допит підозрюваного. 
46. Зміна повідомлення про підозру 
47. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового розслідування. 
48. Форми закінчення досудового розслідування. 
49. Закриття кримінального провадження. 
50. Звільнення особи від кримінальної відповідальності. 
51. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів виховного чи 
медичного характеру. 
52. Поняття і суть оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. 
53. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування. 
54. Порядок оскарження ухвал слідчого судді. 
55. Порядок оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора. 
56.Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні. 
57.Поняття, суть і значення підготовчого провадження. 
58.Порядок і строки підготовчого провадження. 
59.Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. 
60.Поняття, суть і значення стадії судового розгляду. 
61.Загальні положення судового розгляду у кримінальному провадженні. 
62.Межі судового розгляду. 
63. Процедура судового розгляду. 
64. Поняття, суть і значення стадії апеляційного провадження. 
65. Суб’єкти, процесуальний порядок і строки розгляду в суді у апеляційному провадженні. 
66. Перевірка вироків і ухвал про застосування чи незастосування примусових заходів виховного і медичного 
характеру, ухвалених місцевими судами. 
67. Поняття, суть і значення стадії касаційного провадження. 
68. Особливості розгляду касаційних скарг на судові рішення, які набрали законної сили 
69. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги 
70. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України. Строк подання заяви про перегляд 
судових рішень. 
71. Порядок розгляду справи Верховним Судом України. 
72. Підстави для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Строки перегляду судових рішень 
за нововиявленими обставинами. 
73. Порядок перегляду судового рішення справи за нововиявленими обставинами 



74. Поняття кримінально-процесуальної форми. 
75. Кримінальне провадження на підставі угод. 
76. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. 
77.Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. 
78.Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. 
79.Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. 
80.Кримінальне провадження, яке містить державну таємницю. 
81. Поняття, завдання та правова основа міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. 
82. Процесуальний порядок надання міжнародної правової допомоги під час проведення процесуальних дій. 
83.Сутність видачі (екстрадиції) особи, яка вчинила злочин. 
84. Кримінальне провадження у порядку перейняття. 
85. Визнання та виконання вироків іноземних судів та передання засуджених осіб. 
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