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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

6

56

124

кредити ЄКТС
(180 годин)

годин контактна робота з
викладачем (28 годин лекцій;
28 годин семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

перший

українська

ФОРМА КОНТРОЛЮ

залік,екзамен

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- обов’язкова для здобувачів вищої освіти бакалавра 081 «Право»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

немає
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

вивчення теорії і практики кримінального провадження, адаптації існуючих в Україні стандартів
і процедур кримінального судочинства до європейських норм і практик та розкриття змісту
основних положень теорії кримінальної юстиції, відповідного правового регулювання і
практики, пов’язаної з таким регулюванням
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Загальні положення кримінального процесуального права
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.

Поняття, завдання, значення кримінального процесу. Кримінальне
процесуальне право та кримінальне процесуальне законодавство
Засади кримінального провадження
Суб’єкти кримінального провадження
Докази і доказування у кримінальному провадженні
Процесуальні строки і витрати. Відшкодування шкоди у кримінальному
процесі
Заходи забезпечення кримінального провадження

Модуль 2. Досудове розслідування
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 10.

Загальні положення досудового розслідування. Підслідність
Слідчі (розшукові) дії
Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії
Повідомлення про підозру. Зупинення досудового розслідування. Форми
закінчення досудового розслідування

Модуль 3. Судовий розгляд
Тема 11.
Тема 12.
Тема 13.

Підсудність у кримінальному процесі. Підготовче судове провадження
Загальні положення судового розгляду
Поняття і значення вироку. Особливі порядки провадження в суді першої
інстанції

Модуль 4. Провадження з перегляду та виконання судових рішень.
Тема 14.
Тема 15.
Тема 16.

Сутність і завдання перевірки судових рішень в апеляційному та
касаційному порядку
Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими
обставинами
Виконання вироку, ухвал та постанов суду

Модуль 5. Особливі порядки провадження у кримінальному процесі України
Тема 17.
Тема 18.
Тема 19.
Тема 20.
Тема 21.

Особливості провадження у кримінальних провадженнях про злочини і
суспільно небезпечні діяння неповнолітніх
Особливості
провадження
в
кримінальних
провадженнях
по
застосуванню примусових заходів медичного характеру
Особливості провадження по кримінальним справам приватного
обвинувачення
Кримiнальне провадження на пiдставi угод. Кримiнальне провадження,
яке мiстить державну таємницю
Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження . Окремі
види зарубіжного кримінального процесу

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

-

система знань щодо основних проблем науки кримінального процесу; функцій судової влади
в системі державної влади та форм їх здійснення; сутності і значення процесуальної форми;
джерел кримінального процесуального права; поняття і змісту кримінальних процесуальних
правовідносин, їх місця в механізмі правового регулювання; процесуального становища
суб’єктів (учасників) кримінального процесу; теорії доказів; чинних норм кримінального
процесуального права; системи процесуальних актів та вимог, яким вони повинні відповідати;
теорії прийняття рішень у кримінальному судочинстві;
вміння аналізувати та правильно тлумачити норми кримінального процесуального права в
процесі роботи за юридичною спеціальністю; використовувати дані науки кримінального
процесу для підвищення професійних знань;
навички застосування основних положень теорії доказів у кримінальному процесі; складання
кримінальних процесуальних документів; надання обґрунтованих та мотивованих аргументів
під час прийняття процесуальних рішень.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
практичні заняття;
лекції та практичні заняття за участю представників практичних підрозділів (слідчих, експертів,
адвокатів, суддів тощо);
колективного групового навчання, технологій ситуативного моделювання, технологій
опрацювання дискусійних питань в т.ч. індивідуального

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи до заліку:
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 30 балів.
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 15 балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 40 балів;
- Виконання творчо-пошукового завдання – ~ 15 балів
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи до екзамену:
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 30 балів.
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 15 балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 40 балів;
- Виконання творчо-пошукового завдання – ~ 15 балів
- Екзамен – 100 балів
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни – середньоарифметичне балів поточної успішності
та балів за екзамен
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
студенту, який до початку семестрового контролю виконав не всі види поточного контролю
навчальної дисципліни, передбачені індивідуальним навчальним планом, дозволяється
відпрацювати заборгованість у перший тиждень семестрового контролю, при цьому
результати оцінювання цих робіт враховуються викладачем у підсумковій поточній успішності
з цієї дисципліни

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–



за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науково-дослідній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з навчальної
дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна
література:

Інтернетресурси:

1. Кримінальний процес : навч. посіб. для підготовки до іспиту / О. В. Капліна,
М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін. Харків. : Право, 2016. 288 с.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і
таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів: [наук.-практ. посіб.] /
авт. кол.: Р. Г. Андрєєв, Є. М. Блажівський, М. І. Гошовський та ін. Київ: Алерта,
2012. 736 с.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар
/ за ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. Київ: Юстиніан, 2012. 1217 с.
4. Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення:
наук.-практ. посібник; за заг. редакцією М. А. Погорецького та О. П. Кучинської. К. :
Юрінком Інтер, 2015. 560 с..
1. Офіційний cайт Верховної Ради України: www.zakon.rada.gov.ua
2. Сайт нормативно-правових документів Кабінету Міністрів України:
www.kmu.gov.ua
3. Офіційний веб-портал судової влади: www.scourt.gov.ua
4. Офіційний сайт Міністерства Юстиції України: https://minjust.gov.ua/
5. Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України: http://www.mvs.gov.ua
6. Офіційний сайт Генеральної прокуратури України: http://www.gp.gov.ua
7. Єдиний реєстр судових рішень в Україні: http://www.reyestr.court.gov.ua

