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1. Анотація до курсу  

Дисципліна «Кримінальний процес» не є досить нова та достатньо 

розроблена у теорії та практиці кримінального процесу, тому питання, які 

виносяться студентам для вивчення, є достатньо унормованими та дають змогу 

отримати достатню кількість знань, аби досягти її мети за завдань. 

Кримінальний процес України – це одна із основних, фундаментальних та  

базових юридичних дисциплін у підготовці висококваліфікованих спеціалістів- 

юристів вищих навчальних закладах. Її призначення – надати можливість  

здобувачам ступеня вищої освіти отримати необхідну інформацію про те, як  

має здійснюватися кримінальне провадження. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Мета дисципліни – розширення, систематизацію та поглиблення знань 

здобувачів вищої освіти про основні питання поняття, сутності і завдань 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Освітня програма Право 

Заняття:  VII-VIII семестр 

Лекції 7 семестр – 2 години на 

тиждень 

8-й семестр – 1 година на 

тиждень 

Семінарські 1 година на тиждень 

Кількість кредитів 6 кредитів ЄКТС (180 

годин) 

Мова викладання Українська 
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кримінального процесу, джерела кримінального процесуального права, засади, 

суб’єкти кримінального провадження, докази та доказування у кримінальному 

процесі, відшкодування шкоди, процесуальні строки і витрати, заходи 

забезпечення кримінального провадження; забезпечення поглибленого 

вивчення слухачами практики Європейського суду з прав людини та 

спрямований на розширення, систематизацію та поглиблення знань про основні 

правові позиції Європейського суду з прав людини в частині здійснення 

кримінально-правового захисту людини; розвинути вміння правильного 

застосування знань, одержаних під час вивчення питань про стадії 

кримінального процесу, слідчих (розшукових) дій, особливих порядків 

кримінального провадження та основних положень міжнародного 

співробітництва під час кримінального провадження. 

Завдання курсу:  

 навчити студентів орієнтуватися в питаннях застосування норм 

кримінального процесуального права на всіх стадіях кримінального 

провадження; 

 навчити визначити зміст та склад кримінально караних діянь, які 

підпадають під дію кримінального процесуального законодавства; 

 організувати процес самостійної практичної роботи зі складання 

процесуальних документів та встановлювати їх зміст завдяки опрацюванню 

практичних задач та копій оригіналів процесуальних документів; 

 навчити студентів застосовувати нормативно-правові акти України та 

судові прецеденти з європейського законодавства у своїй практичній 

діяльності; 

 навчити студентів проводити слідчі дії та процесуально грамотно їх 

оформлювати, дотримуючись процесуальної форми; 

 ознайомити студентів з міжнародно-правовими стандартами в галузі 

застосування рішень ЄСПЛ; 

 засвоїти особливості участі України у формуванні єдиного 

європейського кримінально-процесуального простору. 

 

3. Результати навчання 

3.1 Програмні результати навчання 

 

РН8 Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин 

РН14 Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з 

першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності 

РН21 Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки 

РН22 Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях 
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3.2 Очікувані дисциплінарні результати навчання 

Шифр 

ПРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

Шифр 

ДРН 
Зміст  

РН8 ДРН8.1 Використовувати набуті знання щодо кримінально-

процесуальних правовідносин 

ДРН8.2 Здійснювати юридичний аналіз конкретних ситуацій, які 

потребують кримінально-правової  та кримінально-

процесуальної оцінки 

РН14 ДРН14.1 Застосовувати нормативно-правові акти з матеріального та 

процесуального права (кримінального та кримінально-

процесуального права) 

ДРН14.2 Тлумачити національне законодавство з урахуванням 

практики ЄСПЛ 

РН21 ДРН21.1 Використовувати в практичній роботі міжнародні стандарти 

прав людини, положення Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, основні принципи тлумачення 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

та прецедентну практику European Court of Human Rights 

ДРН21.2 Визначати правовий статус учасників кримінально-

процесуальних відносин 

РН22 ДРН22.1 Знати особливості застосування загальних та спеціальних 

норм кримінального процесуального кодексу та Конвенції і 

протоколів до неї ЄСПЛ для вирішення завдань 

кримінального процесуального права 

ДРН22.2 Знати основні характеристики процесуальних документів для 

всіх стадій кримінального провадження 

ДРН22.3 Знати особливості участі всіх суб’єктів кримінального процесу 

під час досудових та судових стадій провадження 

 

4. Структура курсу 

Види та тематика навчальних занять 

ЛЕКЦІЇ 

Тема  1. Кримінальне  процесуальне право і кримінальна процесуальна 

діяльність 

1. Кримінальне процесуальне право: поняття, джерела, предмет і методи 

Особливості норм кримінального процесуального права 

2. Кримінальний процесуальний закон. Його чинність у просторі, у часі і щодо 

осіб 

3. Загальне поняття кримінального процесу і його історичні форми 

4. Характеристика кримінального процесу як діяльності 

Тема  2. Засади  кримінального провадження 
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2.1. Поняття, значення і класифікація засад 

2.2. Характеристика загально-правових засад 

2.3. Характеристика міжгалузевих засад 

2.4. Характеристика галузевих засад 
Тема  3.  Учасники  кримінального провадження 

3.1. Поняття і класифікація учасників кримінального провадження 

3.2. Процесуальна характеристика окремих учасників 

3.2.1. Процесуальна характеристика учасників, які виконують функцію 

правосуддя 

3.2.2. Процесуальна характеристика учасників, які виконують функцію 

обвинувачення) кримінального переслідування 

3.2.3. Процесуальна характеристика учасників, які виконують функцію захисту 

3.3. Право на забезпечення безпеки 

Тема  4. Докази  і доказування 

4.1. Докази 

4.1.1. Поняття 

4.1.2. Ознаки 

4.1.2.1. Допустимість  

4.1.2.2. Належність 

4.1.2.3. Достовірність 

4.1.2.4. Достатність 

4.1.3. Класифікація 

4.1.4. Процесуальні джерела 

4.1.4.1. Показання 

4.1.4.2. Речові докази і документи 

4.1.4.3. Висновок експерта  

4.2. Доказування 

4.2.1. Поняття, мета та значення 

4.2.2. Структура доказування 

4.2.4.1. Загальні положення 

4.2.4.2. Висування версій 

4.2.4.3. Збирання доказів 

4.2.4.4. Перевірка доказів 

4.2.4.5. Оцінка доказів 

4.2.4.6. Обґрунтування висновків 

4.2.5. Предмет та межі доказування 

4.2.7. Стандарти доказування (переконання) 

4.2.8. Обов’язок доказування 

4.2.9. Тягар доказування 

4.2.10. Зобов’язання надавати відомості 

4.2.11. Зобов’язання нерозголошення щодо відомостей 

4.2.12. Суб’єкти 

4.2.13. Зберігання доказів після закінчення кримінального провадження 

Тема  5. Заходи  забезпечення кримінального провадження 
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5.1. Загальні положення 

5.1.1. Поняття і класифікація 

5.1.2. Загальні правила застосування 

5.2. Запобіжні заходи: поняття, значення та система 

5.2.4. Мета застосування 

5.2.5. Підстави застосування 

5.2.6. Правила застосування 

5.2.7. Процесуальна характеристика 

5.2.7.1. Ізоляційні запобіжні заходи 

5.2.7.1.1. Затримання 

5.2.7.1.2. Взяття під варту 

5.2.7.2. Неізоляційні запобіжні заходи 

5.2.7.2.1. Презумпція звільнення до суду 

5.2.7.2.2. Різновиди неізоляційних запобіжних заходів 

5.3. Інші заходи забезпечення кримінального провадження 

5.3.1. Відмінність від запобіжних заходів 

5.3.2. Система  

Тема  6. Стадія  досудового розслідування: загальна характеристика 

6.1. Поняття  

6.2. Співвідношення зі стадією судового розгляду 

6.3. Значення  

6.4. Загальні положення 

6.4.1. Початок 

6.4.2. Форми 

6.4.3. Додержання правил про підслідність 

6.4.4. Об’єднання і виділення матеріалів 

6.4.5. Місце проведення 

6.4.6. Додержання строків 

6.4.7. Розгляд клопотань 

6.4.8. Ознайомлення з матеріалами до завершення розслідування 

6.4.9. Недопустимість розголошення відомостей 

6.4.10. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

6.4.10.1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності сторони обвинувачення 

6.4.10.2. Оскарження ухвал слідчого судді 

6.5. Характеристика стадії 

6.5.1. Завдання 

6.5.2. Учасники 

6.5.3. Процесуальні засоби 

6.5.4. Етапи 

6.5.5. Кінцеві рішення 

Тема  7. Слідчі  (розшукові) дії 

7.1. Гласні слідчі (розшукові) дії 

7.1.1. Історичний аспект 

7.1.2. Поняття  

7.1.3. Особливості норм кримінального процесуального права 
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7.1.4. Система 

7.1.5. «Конкуренція» 

7.1.6. Загальні правила провадження 

7.1.7. Процесуальна характеристика 

7.1.7.1. Допит 

7.1.7.2. Огляд 

7.1.7.3. Освідування 

7.1.7.4. Обшук 

7.1.7.5. Слідчий експеримент 

7.1.7.6. Пред’явлення для впізнання 

7.1.7.7. Експертиза 

7.2. Негласні слідчі (розшукові) дії 

7.2.1. Поняття 

7.2.2. Еволюція нормативної регламентації і потреба кримінальної 

процесуальної регламентації 

7.2.3. Співвідношення з оперативно-розшуковими заходами 

7.2.4. Різновиди 

7.2.5. Умови 

7.2.6. Суб’єкти ухвалення рішення про проведення 

7.2.6.1. Слідчий суддя 

7.2.6.2. Прокурор 

7.2.6.3. Слідчий 

7.2.7. Суб’єкти проведення 

7.2.8. Строк дії рішення про проведення 

7.2.9. Фіксування 

7.2.10. Повідомлення осіб, щодо яких проводили дії 

7.2.11. Заходи захисту інформації 

7.2.12. Використання результатів 

Тема  8. Повідомлення  про підозру 

8.1. Обвинувачення 

8.1.1. Поняття 

8.1.2. Ознаки 

8.1.3. Характеристики 

8.1.4. Різновиди 

8.1.5. Розподіл повноважень між суб’єктами, які здійснюють обвинувачення у 

досудовому провадженні 

8.2. Повідомлення про підозру 

8.2.1. Поняття 

8.2.2. Співвідношення з поняттям «притягнення до кримінальної 

відповідальності» 

8.2.3. Значення 

8.2.4. Підстави 

8.2.5. Умови 

8.2.6. Правила 

8.2.7. Процесуальний порядок 
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8.2.8. Зміна 

Тема  9. Зупинення  і відновлення  досудового розслідування 

9.1. Зупинення 

9.1.1. Поняття 

9.1.2. Підстави і умови 

9.1.3. Правові наслідки 

9.1.4. Процесуальний порядок 

9.2. Відновлення  

9.2.1. Підстави  

9.2.2. Процесуальний порядок 

9.3. закінчення  

9.3.1. Різновиди закінчення: загальні положення 

9.3.2. Закриття кримінального провадження 

9.3.2.1. Поняття і значення 

9.3.2.2. Підстави 

9.3.2.3. Процесуальний порядок 

9.3.3. Звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності 

9.3.3.1. Підстави 

9.3.3.2. Процесуальний порядок 

9.3.4. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування 

примусових заходів виховного чи медичного характеру 

9.3.4.1. Взаємне відкриття матеріалів: загальні правила відкриття матеріалів 

сторонами. 

9.3.4.1.2. Відкриття матеріалів стороною обвинувачення  

9.3.4.1.2.1. Загальні положення 

9.3.4.1.2.2. Правила 

9.3.4.1.3. Правила відкриття матеріалів стороною захисту 

9.3.4.1.4. Значення 

9.3.4.2. Обвинувальний акт 

9.3.4.2.1. Поняття і підстави до складання 

9.3.4.2.2. Значення 

9.3.4.2.3. Вимоги 

9.3.4.3. Особливості складання клопотань про застосування примусових заходів 

виховного чи медичного характеру 

9.3.4.4. Надання стороні захисту копій процесуальних документів 

9.3.4.5. Документи, які передаються прокурором до суду 

Тема  10. Судове  провадження у першій інстанції 

10.1. Підсудність 

10.1.1. Поняття 

10.1.2. Різновиди 

10.1.3. Склад суду 

10.1.4. Значення 

10.1.4. Направлення справи до іншого суду 

10.2. Підготовче провадження 
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10.2.1. Поняття і значення 

10.2.2. Загальні положення 

10.2.3. Завдання 

10.2.4. Учасники 

10.2.5. Процесуальні засоби 

10.2.6. Етапи 

10.2.7. Кінцеві рішення 

10.3. Судовий розгляд 

10.3.1. Поняття і ознаки 

10.3.2. Значення 

10.3.3. Загальні положення 

10.3.3.1. Обов’язкова участь сторін 

10.3.3.2. Незмінність складу суду 

10.3.3.3. Безперервність 

10.3.3.4. Право перебувати в залі судового засідання 

10.3.3.5. Розпорядок судового засідання 

10.3.3.6. Межі 

10.3.4. Завдання 

10.3.5. Учасники 

10.3.6. Етапи 

10.3.6.1. Відкриття судового засідання (підготовчі дії) 

10.3.6.2. З’ясування обставин кримінального провадження та перевірка їх 

доказами 

10.3.6.3. Судові дебати 

10.3.6.4. Останнє слово обвинуваченого 

10.3.6.5. Ухвалення вироку (постановлення ухвали) 

10.3.7. Кінцеві рішення 

10.4. Провадження у суді присяжних 

10.4.1. Поняття 

10.4.2. Загальні положення 

10.4.3. Порядок 
СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 

Тема  1. Кримінальне  процесуальне право і законодавство  

1.1 Поняття кримінального процесу як галузі права. Його цінність 

1.2 Джерела кримінального процесуального права  

1.3. Співвідношення кримінального процесуального права з іншими галузями 

права 

1.4. Предмет і методи кримінального процесуального права 

1.4.1. Предмет 

1.4.2. Методи 

1.5. Особливості норм кримінального процесуального права 

1.5.1. Загальні особливості 

1.5.2. Особливості структури 

1.6. Чинність кримінального процесуального закону  

1.6.1. Чинність у просторі 
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1.6.2. Чинність у часі 

1.6.3. Чинність щодо осіб 

Тема  2. Провадження  з перегляду судових рішень  

2.1. Загальні положення 

2.1.1. Причини існування проваджень з перегляду 

2.1.2. Мета оскарження 

2.1.3. Форми проваджень 

2.1.4. Суди, що переглядають рішення 

2.1.5. Ініціатори перегляду: загальні положення 

2.2. Апеляція 

2.2.1. Поняття і різновиди 

2.2.2. Значення 

2.2.2.1. Позитивне значення 

2.2.2.2. Негативне значення 

2.2.3. Загальні положення провадження 

2.2.4. Право на апеляцію 

2.2.5. Повідомлення про надходження апеляцій і про слухання 

2.2.6. Зміна кваліфікації обвинувачення 

2.2.7. Допустимість нових доказів. Повідомлення змісту доказів 

2.2.8. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду 

апеляційної скарги 

2.3. Касація 

2.3.1. Поняття і різновиди 

2.3.2. Значення 

2.3.3. Загальні положення провадження 

2.3.4. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду 

касаційної скарги 

2.4. Провадження у Верховному Суді України 

2.5. Провадження за нововиявленими обставинами 

2.6 Виконання судових рішень 

2.6.1. Поняття і ознаки 

2.6.2. Місце в системі стадій 

2.6.3. Значення 

2.6.4. Загальні положення 

2.6.5. Суди, які вирішують питання, пов’язані з виконанням вироку 

Тема  3. Особливі  порядки кримінального провадження  

3.1. Особливі  порядки провадження, обумовлені волевиявленням учасників 

кримінального провадження 

3.1.1. Провадження на підставі угод 

3.1.2.1.1. Поняття і різновиди 

3.1.2.1.2. Загальні правила 

3.1.2.1.3. Значення 

3.1.2.1.3.1. Позитивне значення 

3.1.2.1.3.2. Негативне значення 

3.1.2.1.4. Угода про примирення 
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3.1.2.1.5. Угода про визнання винуватості 

3.1.2.1.6. Наслідки невиконання угод 

3.1.2.2. Провадження у формі приватного обвинувачення 

Тема. 4  Особливі порядки провадження, обумовлені характеристиками 

осіб, щодо яких вони здійснюються 

4.1. Провадження щодо окремої категорії осіб 

4.1.1 Поняття окремої категорії осіб 

4.1.2. Повідомлення про підозру 

4.1.3. Затримання та обрання запобіжних заходів у 4игляді тримання під вартою 

і домашнього арешту 

4.1.4 Обшук, огляд  

4.2. Повідомлення про застосування запобіжного заходу, ухвалення вироку 

4.2.1 Провадження щодо неповнолітніх 

4.2.2. Загальні положення 

4.2.3 Загальні особливості  

4.2.4. Представництво неповнолітнього 

4.2.5 Право на конфіденційність 

4.2.6. Застосування запобіжних заходів 

4.2.7. Предмет доказування 

4.2.8. Спеціальні суб’єкти здійснення провадження 

4.2.9. Заходи щодо уникнення негативного впливу 

4.2.10. Особливості досудового розслідування 

4.2.11. Особливості судового розгляду  

4.2.12. Видалення із залу судового засідання 

4.2.13. Участь представників служби у справах дітей та кримінальної міліції у 

справах дітей 

4.2.14  Результати 

4.3. Провадження щодо неосудних і обмежено осудних 

4.3.1. Загальні положення 

4.3.2. Предмет доказування 

4.3.3. Права і представництво 

4.3.4. Участь у слідчих діях 

4.3.5. Забезпечення справедливого судового розгляду 

4.3.6. Наслідки судового розгляду 

4.3.7. Зміна і припинення застосування примусових заходів медичного 

характеру 

Тема 5. Особливий  порядок провадження за кримінальними проступками 

5.1. Досудове розслідування 

5.1.1. Загальні положення 

5.1.2. Запобіжні заходи 

5.1.3. Слідчі (розшукові) дії 

5.1.4. Закінчення 

5.1.5. Клопотання до суду про розгляд обвинувального акту у спрощеному 

провадженні 

5.2. Судове провадження 
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5.2.1. Загальні положення 

5.2.2. Розгляд обвинувального акту 

Тема  6. Реабілітація  (відшкодування шкоди) 

6.1. Поняття і значення 

6.2. Правові підстави 

6.3. Право на відшкодування 

6.3.1. Суб’єкти 

6.3.2. Юридичні факти, з настанням яких виникає право 

6.4. Недопустимість відмови на підставі підозр 

6.5. Недопустимість відмови без слухання або наведення мотивів 

6.6. Різновиди відшкодування шкоди 

6.7. Порядок відшкодування шкоди 

Тема  7. Відновлення  втрачених матеріалів кримінального провадження  

7.1. Поняття матеріалів кримінального провадження 

7.2. Поняття відновлення втрачених матеріалів 

7.3. Строк провадження з відновлення 

7.4. Умови відновлення 

7.5. Ініціатори відновлення 

7.6. Підсудність заяви про відновлення 

7.7. Зміст заяви про відновлення 

7.8. Підготовка заяви до розгляду 

7.9. Судовий розгляд 

7.10. Судове рішення 

 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Спеціально обладнана проектором аудиторія 10/305 або 10/311 для 

проведення лекційних та семінарських занять. 

Для навчання необхідно мати з собою ґаджети зі стільниковим 

інтернетом.  

Студент повинен мати активований акаунт університетської пошти 

(student.i.p@nmu.one) на Office 365 та бути зареєстрованим у СУДН «Мoodlе» 

на дистанційний курс з навчальної дисципліни «Кримінальний процес». 

 

6. Система оцінювання та вимоги  

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 Відмінно 

74 – 89 Добре  

60 – 73 Задовільно  

0 – 59 Незадовільно 
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6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана 

кількість балів з поточного тестування та самостійної й індивідуальної робіт 

складатиме не менше 60 балів. 

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції контрольні 

завдання за 

кожною темою 

усне опитування, 

бліц-опитування, 

тестування 

 

метод евристичних 

питань, 

мозкового штурму, 

діалогового 

спілкування 

підсумкове 

тестування 

визначення загальної 

кількості балів за 

результатами поточних 

контролів; 

 

підсумкове тестування 

під час екзамену за 

бажанням здобувача 

семінарські контрольні 

завдання за 

кожною темою 

усне опитування, 

оцінювання 

презентації 

 

виступ-

презентація, 

«мікрофон», 

«навчаючи, вчуся», 

робота в малих 

групах, 

реферат/ ессе/ 

кросворд 

 

6.3. Критерії оцінювання за відповідний вид навчальної діяльності 

студента 

Оцінювання з курсу навчальної дисципліни «Кримінальний процес» 

здійснюється з урахуванням розподілу отриманих балів за відповідний вид 

навчальної діяльності студента: 

✓ поточне тестування за кожною темою; 

✓ участь у форумі (дистанційно) або аудиторна робота на семінарських 

заняттях (очно); 

✓ виконання самостійної роботи; 

✓ виконання індивідуальних завдань. 

Тестування – це метод ефективної перевірки рівня засвоєння знань, 

умінь і навичок із навчальної дисципліни. Тестування з навчальної дисципліни 

«Кримінальний процес»  здійснюється за кожною темою. 

Вебфорум або просто Форум – інтернет-ресурс, популярний різновид 

спілкування в інтернеті, для проведення дискусій, на якому користувачі 

обмінюються досвідом та ідеями з певної заданої теми. 



13 

В рамках навчальної дисципліни «Кримінальний процес» передбачено 

проведення форуму за кожною з тем (дистанційно) та обговорення на 

семінарському занятті результатів виконаного здобувачами певного завдання, 

підготовленої презентації (очно) з використанням методів мозкового штурму, 

евристичних питань та діалогового спілкування. За умови очного навчання за 

кожною темою проводиться робота в малих групах. 

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом засвоєння 

навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час. Самостійна робота 

включає: 

♦ попереднє опрацювання інформаційного забезпечення за всіма видами 

навчальних занять; 

♦ розв’язання завдань самоконтролю опанування дисциплінарними 

результатами навчання відповідно до робочої програми дисципліни 

Метою СРС є засвоєння навчальної дисципліни в повному обсязі і 

послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що 

відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця. У ході самостійної 

роботи студент має перетворитися на активного учасника освітнього процесу, 

навчитися свідомо ставитися до опанування теоретичних і практичних знань, 

вільно орієнтуватися в інформаційному просторі. 

Самостійною роботою студента в рамках вивчення навчальної 

дисципліни «Кримінальний процес»  є формування Глосарію з дисципліни за 

кожною темою (підготовка словника юридичних термінів з тем курсу). Після 

опанування навчального матеріалу за кожною темою дисципліни студент 

зобов’язаний самостійно надавати термін з визначенням.  

 

Наприклад: 

Досудове слідство - форма досудового розслідування, в якій 

здійснюється розслідування злочинів 

 

 

Індивідуальні завдання студентів з окремих навчальних дисциплін 

(комплексу навчальних дисциплін) включають виконання розрахункових, 

графічних, розрахунково-графічних робіт, есе, рефератів, презентацій, 

оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних 

матеріалів із фахових публікацій, курсових проектів (робіт), кваліфікаційних 

робіт, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо. 

Індивідуальні завдання сприяють більш поглибленому вивченню студентом 

теоретичного матеріалу, формуванню вмінь використання знань для вирішення 

відповідних практичних завдань, підвищення рівня підготовки і розкриття 

індивідуальних творчих здібностей. 

Індивідуальними завданнями студентів в рамках вивчення навчальної 

дисципліни «Кримінальний процес» є підготовка презентації за 

запропонованою темою та виступ з нею на семінарському занятті. 

У таблиці наведено розподіл максимальної кількості балів за певний вид 

навчальної роботи студента за темами навчальної дисципліни. 

Термін 

Визначення  
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Розподіл балів за видами навчальної роботи студента 
Теми Індивідуальні 

завдання  

(підготовка 

презентацій) 

Самостійна 

робота 

(підготовка словника 

юридичних термінів) 

Поточне 

тестування 

 

Участь у форумі або 

аудиторна робота на 

семінарських 

заняттях 

Всього 

1.  3 1 5,0 1 10 

2.  3 1 6, 1 11 

3.  3 1,5 6,0 1 11,5 

4.  4 1 5,0 1 11 

5.  4 1 6,0 1 12 

6.  4 1,5 4,0 1 10,5 

7.  4 1 6,0 1 12 

8.  3 1 5,0 1 10 

9.  2 1 3,0 1 7 

10.  3 1 2,0 1 5 

Разом 33 11 46 10 100 

 

Максимальна кількість балів з курсу навчальної дисципліни складає 100 

балів. 

Загальна оцінка з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»  

визначається за накопичувальною системою, тобто сума всіх балів, отриманих 

за виконання певного виду робіт студента. 

 
Підсумкове 

оцінювання 

(якщо здобувач 

вищої освіти 

набрав менше 

60 балів та/або 

прагне 

поліпшити 

оцінку) 

Екзамен відбувається у письмовій формі, складається з 34 тестових 

запитань. 

Правильна відповідь на запитання 32 тестів оцінюється у 3 бали. 2 тести 

оцінюється у 2 бали 

Максимальна кількість балів: 100 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна 

доброчесність студентів є важливою умовою для опанування результатами 

навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та 

підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на засудженні 

практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 

(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі).  

У разі порушення студентом академічної доброчесності (списування, 

плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана 

повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 
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7.2.Комунікаційна політика. 

Студенти повинні мати активовану університетську пошту та бути 

зареєстрованими у СУДН «Мoodlе» на дистанційний курс з навчальної 

дисципліни «Кримінальний процес».  

Обов’язком студента є перевірка один раз на тиждень (щонеділі) 

поштової скриньки на Office 365. 

Протягом тижнів самостійної роботи обов’язком студента є робота з 

дистанційним курсом «Кримінальний процес» (www.do.nmu.org.ua). 

Усі письмові запитання до викладача стосовно курсу мають надсилатися 

на університетську корпоративну електронну пошту.  

 

7.3. Політика щодо перескладання. 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату 

за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

7.4. Відвідування занять.  

Для студентів денної форми навчання відвідування занять є 

обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в 

університетських заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати 

документами у разі тривалої (два тижні) відсутності. Про відсутність на занятті 

та причини відсутності студент має повідомити викладача або особисто, або 

через старосту. Якщо студент захворів, ми рекомендуємо залишатися вдома і 

навчатися за допомогою дистанційної платформи. За об’єктивних причин 

(наприклад, міжнародна мобільність або в період епідемій) навчання може 

відбуватись дистанційно – в онлайн-формі, за графіком, за погодженням з 

викладачем. 

 

7.5. Бонуси. Студенти, які регулярно відвідували лекції (мають не більше 

двох пропусків без поважних причин), мають написаний конспект лекцій, та 

заповнили робочий зошит - отримують додатково 5 балів до результатів 

оцінювання до підсумкової оцінки. 

 

7.6. Участь в анкетуванні. Наприкінці вивчення курсу студентам буде 

запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (Microsoft Forms 

Office 365), які буде розіслано на університетські поштові скриньки. 

Заповнення анкет є важливою складовою вашої навчальної активності, що 

дозволить оцінити дієвість застосованих методів викладання та врахувати 

пропозиції стосовно покращення змісту навчальної дисципліни 

«Кримінальний процес». 

 

 

 

 

 

http://www.do.nmu.org.ua/
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8. Ресурси і література: 

 

8.1. Основна рекомендована література 

1. Кримінальний процес: навч. посіб. для підгот. до іспиту / [О.В. 

Капліна, М.О. Карпенко, В.І. Маринів та ін.]. Харків: Право, 2019. 298 с.  

2. Кримінальний процес: підручник / за заг. ред.: О.В. Капліної, О.Г. 

Шило; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2018. 584 с.  

3. Кримінальний процес: підручник / Р.І. Благута, Ю.В. Гуцуляк, О.М. 

Дуфенюк та ін.; за заг. ред. А.Я. Хитри, Р.М. Шехавцова, В.В. Луцика. Львів: 

ЛьвДУВС, 2019. Ч. 1. 532 с.  

4. Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними 

матеріалами практики Європейського суду з прав людини: довідкове видання / 

уклад.: Севрук Ю.Г., Столітній А.В., Сапін О.В., Мала О.Р., Снігар М.І. та інші; 

за ред. Ю.Г. Севрука, А.В. Столітнього. Київ: Національна академія 

прокуратури України, 2018. 924 с.  

 

8.2. Додаткова рекомендована література 

1. Макаров М.А. Судовий контроль у кримінальному провадженні: 

монографія. Київ: Центр учбової літ., 2016. 339 с. 

2. Підготовче провадження у системі стадій кримінального процесу 

України: монографія / О.В. Бабаєва; [наук. ред. О.Г. Шило]. Харків: Право, 

2020. 272 с.  

3. Право на справедливий суд: сутність та темпоральні виміри за 

міжнародними стандартами: монографія / П.Д. Гуйван. Харків: Право, 2019. 

584 с.  

4. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар Кримінального 

процесуального кодексу України. Вид. 16-те, доповн. і перероб. Київ: Алерта, 

2020. 1070 с.  

 

8.3. Інформаційні ресурси 

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 

України від 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. 

Ст. 141. 

2.  Кримінальний процесуальний кодекс України. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651–17 (дата звернення: 22.06.2020). 

3.  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень: Закон України від 22.11.2018 року. Відомості Верховної ради, 

2019. № 17, ст. 71. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19/print (дата 

звернення: 22.06.2020). 

4.  Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 

липня 2012 року. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=43306 (дата 

звернення: 22.06.2020). 
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5.  Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 року. 

URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55082 (дата 

звернення: 22.06.2020). 

6.  Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 

лютого 1992 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12 (дата 

звернення: 22.06.2020). 

7.  Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12 листопада 

2015 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19 (дата звернення: 

22.06.2020). 

8.  Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 (дата звернення: 22.06.2020). 

9. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 

року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12 (дата звернення: 

22.06.2020). 

10. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 

року URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (дата звернення: 

22.06.2020).  

 


