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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 08 Право 

2. Код і назва спеціальності – 081 Право 

3. Назва спеціалізації –  

4. Назва дисципліни – Теорія та практика кримінального 

судочинства 

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ВК-5 

7. Освітній рівень, на якому 

вивчається дисципліна 

– третій 

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– доктор філософії 

9. Курс / рік навчання – другий 

10. Семестр – третій 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 4/120 

 2) денна/заочна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 20 

 % від загального обсягу – 17% 

 лекційні заняття (годин) – 12 

 % від обсягу аудиторних годин – 60% 

 семінарські заняття (годин) – 8 

 % від обсягу аудиторних годин – 40% 

 самостійна робота (годин) – 100 

 % від загального обсягу – 93% 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять –  

 самостійної роботи –  

12. Форма семестрового контролю – екзамен 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – ОК 2 Тлумачення нормативно-правових 

актів 
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 2) супутні дисципліни – ВК 4 Кримінальне право в сучасному 

вимірі; ВК 6 Проблеми криміналістики та 

судово-експертної діяльності 

 3) наступні дисципліни – немає 

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

 

2. Заплановані результати навчання 
Навчальна дисципліна «Теорія та практика кримінального судочинства» забезпечує 

досягнення таких результатів навчання, передбачених освітньо-науковою програмою «Доктор 

філософії з права»: 

РН-8 Демонструвати розуміння теоретичних основ, термінології та практики професійної 

діяльності в галузі права; 

РН-9 Демонструвати знання та розуміння сучасних актуальних питань, історії розвитку, 

закономірностей, проблем та тенденцій правового регулювання суспільних відносин у різних 

галузях; 

РН-10 Ефективно працювати з джерелами національного та міжнародного права, виявляти 

колізії, прогалини, інші недоліки правового регулювання; 

РН-11 Тлумачити нормативно-правові акти, оцінювати судову практику та правильно 

застосовувати їх при вчиненні різних правових дій; 

РН-12 Використовувати знання та уміння для надання кваліфікованих юридичних висновків 

і консультацій з правових питань у різних сферах юридичної діяльності; 

РН-13 Аналізувати зміст проектів нормативно-правових актів, здійснювати їх науково-

правову експертизу, надавати рекомендації щодо їх удосконалення; 

РН-14 Самостійно або у групі науково-педагогічних працівників розробляти проекти 

нормативно-правових актів; 

РН-15 Демонструвати уміння формулювання власної цілісної, логічної і обгрунтованої 

позиції щодо правової проблеми, відстоювати і захищати її перед підготовленою аудиторією; 

РН-16 Використовувати знання та вміння для прийняття рішень в юридичній справі, 

формулювати правову позицію у тексті різних правових документів, у тому числі процесуальних. 

 
Після завершення вивчення дисципліни здобувач повинен: 

1. Знання  

(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і 

процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) описувати систему та структуру кримінальної процесуальної діяльності 

1.2) пояснювати зміст основних методів досліджень в науці кримінального процесу 

1.3) визначати основні проблемні питання вдосконалення кримінального процесуального 

законодавства 

2. Розуміння 

(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; 

перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні 

наслідки на основі отриманих знань) 

2.1) пояснювати зміст дефініцій кримінального процесу та їх складових елементів; 

2.2) з’ясовувати найбільш дискусійні питання кримінальної процесуальної діяльності 

2.3) передбачати наслідки вибору  того чи іншого варіанту вирішення  наукових та 

правозастосовчих проблем 

2.4) оцінювати можливі наслідки внесення змін і доповнень до чинного законодавства 

3. Застосування знань  

(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати ідеї 

та концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) знаходити відмінності у підходах науковців до вирішення проблем науки кримінального 

процесу ; 

3.2) застосовувати знання теорії кримінального процесу для тлумачення кримінальних 

процесуальних норм; 
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3.3) виявляти передумови виникнення проблемних ситуацій у правозастосовній практиці 

3.4) пропонувати шляхи і способи вирішення окремих проблем правозастосовної практики 

4. Аналіз 

(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну 

структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, 

оцінювати значимість даних) 

4.1) виділяти складові елементи державно-правових явищ у сфері кримінальної процесуальної 

діяльності 

4.2) виявляти зв’язки між окремими елементами (частинами) кримінальної процесуальної 

діяльності; 

4.3) виділяти головні, найважливіші  положення окремих концепцій в теорії кримінального 

процесу 

4.4) знаходити суперечності, прогалини тощо в теоретичних уявленнях щодо кримінальної 

процесуальної діяльності 

4.5) використовувати окремі теоретичні положення для вирішення прикладних завдань в 

кримінальній процесуальній діяльності 

5. Синтез 

(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю) 

5.1) формулювати власні висновки і  пропозиції щодо проблемних питань у науці кримінального 

процесу 

5.2) аргументувати власну позицію щодо вирішення окремих питань застосування кримінальних 

процесуальних норм; 

5.3) використовувати дані науки кримінального процесу для підвищення професійних знань 

5.4) уміти правильно тлумачити норми кримінального процесуального права 

6. Оцінювання 

(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) аргументувати наявність позитивних моментів і недоліків в окремих положеннях доктрини 

кримінального процесу ; 

6.2) робити висновок щодо застосування основних положення теорії доказів у кримінальному 

процесі; 

6.3) доводити наявність порушення приписів правових норм кримінального процесуального 

права 

6.4) оцінювати законність, обґрунтованість, мотивованість процесуальних рішень 

6.5) наводити аргументи щодо пропонованого рішення по застосуванню кримінальних 

процесуальних норм 

7. Створення (творчість) 

(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатовимірності та 

альтернативності сучасної культури) 

7.1) розробляти власні визначення (дефініції) понять у галузі кримінального процесу; 

7.2) пропонувати шляхи вирішення окремих проблемних питань законодавчого регулювання та 

правозастосовчої практики 

7.3) окреслити коло проблемних питань окремих інститутів кримінального процесу 

7.4) формулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства та правозастосовної 

практики 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1 Поняття, система кримінального процесу і кримінальне процесуальне 

законодавство 

Кримінальний процес як галузь права, вид діяльності, наука та навчальна дисципліна. 

Система, предмет та методи кримінальної процесуальної науки. Перспективні напрями 

наукових досліджень основних інститутів кримінального процесуального права.  

Механізм кримінального процесуального регулювання. Співвідношення 

імперативності та диспозитивності в регулюванні кримінальної процесуальної діяльності. 

Система кримінального процесу. Кримінально-процесуальна форма, її поняття та значення. 

Поняття та значення кримінальних процесуальних гарантій. Роль кримінальних 

процесуальних гарантій у забезпеченні прав та свобод особи у кримінальному провадженні. 
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Кримінально-процесуальні функції. Реформування кримінального процесуального 

законодавства в Україні.  

Джерела кримінального процесуального права. Роль та значення Конституції України, 

норм міжнародного права, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, у 

регулюванні кримінального провадження. Кримінальний процесуальний кодекс України та 

інші закони в системі джерел кримінального процесуального права. Акти судової влади. 

Відомчі нормативні акти. Норми кримінального процесуального права, їх тлумачення. Дія 

кримінального процесуального закону у просторі, часі та за колом осіб.  

 

Тема 2. Теоретико-прикладні проблеми засад кримінального провадження 

Поняття та значення загальних засад кримінального провадження. Система засад 

кримінального провадження. Загальноправові, загальнопроцесуальні, кримінально-

процесуальні засади. Нормативний зміст загальних засад кримінального провадження. 

Верховенство права. Законність. Рівність перед законом і судом. Повага до людської гідності. 

Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність. Недоторканність жит- ла чи 

іншого володіння особи. Таємниця спілкування. Невтручання у приватне життя. 

Недоторканність права власності. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності 

вини. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких. Заборона двічі 

притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення. Забезпечення 

права на захист. Доступ  до правосуддя та обов’язковість судових рішень. Змагальність сторін 

та свобода в поданні ними суду своїх доказів і доведенні перед судом їх переконливості. 

Безпосередність дослідження показань, речей і документів. Забезпечення права на оскарження 

процесуальних рішень, дій чи бездіяльності. Публічність. Диспозитивність. Гласність і 

відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами. Розумні 

строки. Мова, якою здійснюється кримінальне провадження.  

 

Тема 3 Теоретико-прикладні проблеми правового статусу суб’єктів 

кримінального процесу 

Поняття і класифікація суб’єктів кримінального провадження.. Суд як орган 

правосуддя. Функції і повноваження суду. Слідчий суддя. Законний склад суду. Питання 

визначення підсудності. Прокурор, його функції і повноваження на різних стадіях 

кримінального провадження. Органи досудового розслідування. Керівник органу досудового 

розслідування, його повноваження. Слідчий органу досудового розслідування, його 

повноваження. Оперативні підрозділи та їх повноваження. Підозрюваний, обвинувачений, 

виправданий, засуджений, їх процесуальне становище. Законний представник підозрюваного, 

обвинуваченого. Поняття “захист у кримінальному процесі”. Захисник, його процесуальне 

становище у кримінальному провадженні. Загальні правила участі захисника у кримінальному 

провадженні. Потерпілий, його права та обов’язки у кримінальному провадженні. 

Представник потерпілого. Інші учасники кримінального провадження. Заявник. Цивільний 

позивач. Цивільний відповідач. Представник цивільного позивача, цивільного відповідача. 

Законний представник цивільного позивача. Свідок. Права та обов’язки свідка, його 

відповідальність. Перекладач. Поняті. Експерт. Спеціаліст. Секретар судового за- сідання. 

Судовий розпорядник. Відводи. Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або 

присяжного у кримінальному провадженні. Відводи.  

 

Тема 4. Теоретико-прикладні проблеми доказів і доказування у кримінальному 

провадженні  

Поняття “доказове право”. Поняття “теорія доказів” у кримінальному процесі та її 

предмет. Методологічні основа теорії доказів. Ймовірність та вірогідність знань, отриманих у 

результаті пізнання, у кримінальному провадженні. Поняття “докази”. Класифікація доказів: 

первісні та похідні, особисті та ті, що містяться в предметах та документах, прямі й непрямі, 

обвинувальні та виправдувальні. Властивості доказів. Належність, допустимість, 

достовірність та достатність доказів. Недопустимість доказів, отриманих унаслідок істотного 

порушення прав та свобод людини. Недопустимість доказів та відомостей, які стосуються 
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особи підозрюваного, обвинуваченого. Визнання судом доказів недопустимими. Значення 

рішень інших судів у питаннях допустимості доказів Доказування. Обставини, які підлягають 

доказуванню у кримінальному провадженні. Обов’язок доказування. Мета доказування. 

Процес доказування та його структура. Елементи процесу доказування. Збирання доказів 

сторонами кримінального провадження. Перевірка доказів. Оцінка доказів. Зміст та основні 

положення оцінки доказів. Внутрішнє переконання та його роль в оцінці доказів. Процесуальні 

джерела доказів. Характеристика джерел доказів. Показання. Показання свідків, їх предмет, 

значення та оцінка. З’ясування достовірності показань свідка. Особи, які не можуть бути 

допитані як свідки у кримінальній справі. Процес формування показань свідків, його етапи. 

Об’єктивні та суб’єктивні чинники, які впливають на формування показань свідка. Перевірка 

та оцінка показань свідка. Показання потерпілого, їх предмет, значення, перевірка та оцінка. 

Показання підозрюваного, підсудного, їх предмет, значення, перевірка і оцінка. Обмова та 

самообмова в їх показаннях. Показання з чужих слів та питання про їх допустимість. Речові 

докази. Речові докази: поняття та види. Процес формування речових доказів. Оцінка речових 

доказів. Документи як джерела доказів: поняття, види, відмінність від речових доказів. 

Перевірка та оцінка документів як джерел доказів. Зберігання речових доказів і документів. 

Вирішення питання про речові докази при завершенні провадження у кримінальній справі. 

Висновок експерта. Процесуальні форми використання спеціальних знань у кримінальному 

провадженні. Висновок експерта, його предмет, значення, форма та зміст. Підстави для 

призначення експертизи у кримінальному процесі. Права, обов’язки та відповідальність 

експерта. Підстави для відводу експерта та порядок його вирішення. Відмінність експерта від 

спеціаліста. Висновок (висновки) експертів при проведенні комісійної та комплексної 

експертиз. Перевірка та оцінка висновку експерта.  

 

Тема 5. Теоретико-прикладні проблеми заходів забезпечення кримінального 

провадження 

Заходи забезпечення кримінального провадження. Поняття “заходи забезпечення 

кримінального провадження”, їх класифікація. Загальні правила застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження. Гарантії дотримання прав людини при 

застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення 

кримінального провадження, спрямовані на забезпечення явки особи. Заходи забезпечення 

кримінального провадження, спрямовані на забезпечення виконання процесуальних 

обов’язків. Заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на встановлення 

обставин кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження, 

спрямовані на забезпечення цивільного позову. Запобіжні заходи, затримання особи. Загальні 

положення про запобіжні заходи, мета та підстави застосування запобіжних заходів. 

Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу. Загальні обов’язки судді щодо 

захисту прав людини. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду.  

 

Тема 6. Теоретико-прикладні проблеми процесуальних строків і витрат 

Поняття та види процесуальних строків. Розумність строків. Правила обчислення 

строків у кримінальному процесі. Поновлення процесуальних строків. Поняття і склад 

процесуальних витрат. Порядок відшкодування процесуальних витрат. Розподіл, відстрочення 

та розстрочення процесуальних витрат. 

 

Тема 7. Теоретико-прикладні проблеми досудового розслідування 

Кримінальне переслідування злочину і особи. Проблеми початкового етапу 

досудового розслідування. Підозра і публічне обвинувачення. Зміна підозри. 

Процесуальні рішення в стадії досудового розслідування. Доказування в стадії 

досудового розслідування. Слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії.  

Поняття загальних положень досудового розслідування. Органи, які здійснюють 

досудове розслідування.  

Підслідність кримінальних правопорушень. Види підслідності: предметна (родова), 

територіальна, персональна, за зв’язком справ.  
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Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.  

Порядок визнання потерпілим, цивільним позивачем, притягнення особи як 

цивільного відповідача в стадії досудового розслідування. Забезпечення цивільного позову і 

можливої конфіскації майна. Участь понятих, перекладача і спеціаліста в досудовому 

розслідуванні.  

Забезпечення прав учасників процесу. Обов’язковість розгляду клопотань учасників 

процесу. Процесуальні рішення та процесуальні акти в стадії досудового розслідування. 

Оскарження дій, рішень чи бездіяльності під час досудового розслідування.  

 

Тема 8. Теоретико-прикладні проблеми судового розгляду кримінальних 

проваджень 

Теоретичні засади та основні проблемні питання стадії підготовчого провадження. 

Порядок підготовчого судового засідання. Рішення, які приймаються у підготовчому судовому 

засіданні. 

Теоретичні засади та основні проблемні питання стадії судового розгляду. Загальні 

умови судового розгляду. Межі судового розгляду. Вирішення питання про нове 

обвинувачення. Зміна обвинувачення в суді. Підстави і порядок відкладення судового 

розгляду і зупинення кримінального провадження. Порядок судового засідання. Основні 

частини судового засідання. Підстави, порядок і правове значення проведення скороченого 

судового розгляду. 

Вирок та ухвала суду. Поняття і значення вироку як акту правосуддя. Види вироків. 

Правові властивості вироку. Внутрішні властивості вироку: законність, обґрунтованість, 

справедливість і мотивованість. Зовнішні властивості вироку: обов’язковість, виключність, 

преюдиційність.  

Основні напрямки удосконалення судового розгляду кримінальних справ. 

 

Тема 9. Теоретико-прикладні проблеми перевірочних стадій кримінального 

судочинства та виконання судових рішень 

Поняття і система перевірочних стадій кримінального процесу. Право особи на 

перегляд судового рішення.  

Поняття і завдання апеляційного провадження. Порядок і строки апеляційного 

оскарження. Порядок відкриття апеляційного провадження. Відмова у відкритті апеляційного 

провадження. Розгляд справи в суді апеляційної інстанції. Обсяг перевірки справи 

апеляційним судом. Судове слідство в суді апеляційної інстанції. Ухвала суду апеляційної 

інстанції. Вирок суду апеляційної інстанції. Підстави для скасування або зміни судового 

рішення суду першої інстанції. Підстави для закриття провадження. Підстави для ухвалення 

судом апеляційної інстанції вироку, ухвали про застосування примусових заходів виховного 

або медичного характеру. 

Судові рішення, які можуть бути перевірені в касаційному порядку. Порядок 

касаційного оскарження судових рішень. Рух справи в касаційній інстанції. Розгляд справи 

судом касаційної інстанції. Обсяг перевірки справи судом касаційної інстанції. Результати 

касаційного провадження. Ухвала суду касаційної інстанції. Підстави для скасування або 

зміни судового рішення в касаційному порядку. Недопустимість погіршення становища 

засудженого чи виправданого. Ухвала суду касаційної інстанції.  

Підстави для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Поняття та 

види нововиявлених обставин. Порядок розгляду справ за нововиявленими обставинами. 

Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України. Підготовка до 

розгляду та розгляд справи Верховним Судом України. Повноваження Верховного Суду 

України при перегляді судових рішень.  

Виконання судових рішень.  
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Тема 10. Особливі порядки кримінального провадження 

Теоретичні засади та основні проблемні питання диференціації процесуальної форми. 

Спрощення і ускладнення процесуальної форми. Гарантії прав особи в особливих порядках 

провадження. 

Угоди в кримінальному процесі. Медіація та пробація. Приватне обвинувачення. 

Провадження за участю осіб, які володіють імунітетом. Кримінальне провадження за участю 

неповнолітніх. Провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. 

Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю. 

Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ 

України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під 

прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, 

розташованого в Україні. Провадження спеціального досудового розслідування і судового 

розгляду. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного 

стану або у районі проведення антитерористичної операції. 

 

Тема 11. Теоретико-прикладні проблеми міжнародного співробітництва в сфері 

кримінального судочинства 

Поняття міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні. Принципи 

міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства. Нормативно-правові акти 

про міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства.  

Основні види міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні: видача 

правопорушників (екстрадиція), надання допомоги у кримінальному переслідуванні, передача 

провадження у кримінальних справах, передача засуджених осіб для відбування покарання, 

виконання вироків іноземних судів. Коло суб’єктів міжнародних відносин у сфері 

кримінального судочинства.  

 

Тема 12. Кримінальний процес зарубіжних країн 

Загальна характеристика кримінального процесу континентальної системи права: 

принципи процесу, суб’єкти, доказування, досудове провадження. Судовий розгляд і 

вирішення справи судом першої інстанції. Апеляційне і касаційне провадження. Перегляд 

вироків, що вступили в законну силу. 

Кримінальний процес англосаксонської системи права. Принципи процесу. Загальна 

характеристика доказового права. Досудове провадження в справі. Судовий розгляд. 

Оскарження і перегляд вироку. 

 

4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Поняття, система 

кримінального 

процесу і кримінальне 

процесуальне 

законодавство 

10 2    8 10 2    8 

2. Теоретико-прикладні 

проблеми засад 

кримінального 

провадження 

10     10      10 
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3. Теоретико-

прикладні проблеми 

правового статусу 

суб’єктів 

кримінального 

процесу 

10     10 10     10 

4. Теоретико-

прикладні проблеми 

доказів і 

доказування у 

кримінальному 

провадженні 

10 2 2   6 10 2 2   6 

5. Теоретико-

прикладні проблеми 

заходів 

забезпечення 

кримінального 

провадження 

10 2 2   6 10 2 2   6 

6. Теоретико-

прикладні проблеми 

процесуальних 

строків і витрат 

10     10 10     10 

7. Теоретико-

прикладні проблеми 

досудового 

розслідування 

10 2 2   6 10 2 2   6 

8. Теоретико-

прикладні проблеми 

судового розгляду 

кримінальних 

проваджень 

10 2 2   6 10 2 2   6 

9. Теоретико-

прикладні проблеми 

перевірочних стадій 

кримінального 

судочинства та 

виконання судових 

рішень 

10 2    8 10 2    8 

10. Особливі порядки 

кримінального 

провадження 

10     10 10     10 

11 Теоретико-

прикладні проблеми 

міжнародного 

співробітництва в 

сфері кримінального 

судочинства 

10     10 10     10 

12 Кримінальний 

процес зарубіжних 

країн 

10     10 10     10 

 Всього годин: 120 12 8   100 120 12 8   100 
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4.2. Аудиторні заняття 

           4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські (практичні, лабораторні) заняття) 

проводяться згідно з темами та обсягом годин, передбачених тематичним планом.  

4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в підрозділі 

1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.2.3. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять з передбачених 

тематичним планом тем, засоби поточного контролю знань та методичні рекомендації для 

підготовки до занять  визначаються в підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з 

дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота здобувачів 

4.3.1.  Самостійна робота здобувачів денної форми навчання включає завдання до 

кожної теми (окремих тем) та індивідуальні завдання.  

4.3.2. Завдання для самостійної роботи здобувачів та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.3. Виконання індивідуальних завдань всіма здобувачами не є обов’язковим і може 

здійснюватися окремими здобувачами з власної ініціативи або за пропозицією викладача. 

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання 

визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для самостійної 

роботи здобувачів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї програми кількості 

балів, виділених для самостійної роботи. 

 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань. 

Поточний контроль знань здобувачів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування здобувачів щодо засвоєння 

матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного екзамену.  

 

6. Схема нарахування балів 

6.1. Нарахування здобувачам балів за результатами навчання здійснюється за схемою, 

наведеною на рис. 

 
 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 

  
     

 До 100 балів   
     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 
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До 40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 До 25балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

 
6.2. Обсяг балів, здобутих здобувачем під час лекцій, семінарських занять,  самостійної 

роботи здобувачів та виконання індивідуальних завдань визначаються в навчально-

методичних матеріалах з цієї дисципліни. 

 

7. Рекомендовані джерела 

7.1. Основні  джерела 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text  

2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text  

3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17  

4. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII  . 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text  

5. Кримінальний процес : підручник / за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, 

О. В.  Капліної, О. Г. Шило.  X. : Право, 2013. 824 с 

6. Кримінальне процесуальне право України : навчальний посібник / За ред. 

В. Г. Гончаренка та В. А. Колесника. К.: Юстиніан, 2014.  576 с. 

7. Кримінальний процес   підручник / За ред. В.В. Коваленка, Л.Д. Удалової, 

Д.П. Письменного.  К. : ЦУЛ, 2013. 544 с. 

8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за 

ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. .  К.: Юстиніан, 2012.  1224 с. 

9. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т.  

/ за заг. ред. В. Я. Тація, Х. : Право, 2012. 768 с. 

10. Климчук М.П. Степанов О.С., Хабло О.Ю. Курс лекцій з кримінального процесу за 

новим Кримінальним процесуальним кодексом України (особлива частина). К.: 

Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 с 

7.2. Допоміжні  джерела 

11. Лобойко Л. М. Методи кримінально-процесуального права: Монографія Д.: Дніпроп. 

держ. ун-т внутр. справ. 2006. 352 с. URL :  

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/UP/LOBOYKO_m_2006.pdf 

12. Стахівськнй С.М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування : 

Монографія. К, 2005. 272 с. URL :  

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/UP/STAXIVSKIY_2005.pdf 

13.  Теорія доказів: підручник для слухачів магістратури юридичних вузів./ За заг. ред. В. 

М. Тертишника. К.: Алерта, 2015. 294 с. 

http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/2019/1/Tertishnik_Teoriya_dokaziv_1

50430_avt.pdf  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/UP/LOBOYKO_m_2006.pdf
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/UP/STAXIVSKIY_2005.pdf
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/2019/1/Tertishnik_Teoriya_dokaziv_150430_avt.pdf
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/2019/1/Tertishnik_Teoriya_dokaziv_150430_avt.pdf
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14. Крушинський С.А. Подання доказів у кримінальному судочинстві України: 

монографія Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2017. 

247с. http://univer.km.ua/doc/monografiya_Podannya_dokaziv.pdf 

15. Теорія судових доказів (у таблицях та схемах) : навчальний посібник / П. В. Цимбал, 

В. В. Топчій, О. В. Сіренко, О. А. Калганова.  Ірпінь : Університет ДФС України, 2019.  

82 с. http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/3737/3/3943_IR.pdf 

16. Молдован В. В., Молдован А. В. Порівняльне кримінально-процесуальне право: 

Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навч. посібн. К.: Юрінком Інтер, 1999. 400 с. 

URL : http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/UP/MOLDOVAN_1999.pdf 

17. Колодчин В. В., Туманянц А. Р. Повноваження прокурора в судовому провадженні 

у першій інстанції : монографія. Харків: ТОВ «Оберіг», 2016. 228 с. URL : 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2017/Tumaniants_Kolodchin_mo

n_2016.pdf 

18. Нор В. Т., Павлишин А. А. Судові витрати у кримінальному процесі України: 

Монографія. К.: Атіка, 2003. 176 с. URL : 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/UP/NOR_2003.pdf 

19. Тітко І. А. Оцінні поняття у кримінально-процесуальному праві України: монографія  

Х. : Право, 2010. 216 с. 

20. Вапнярчук В. В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування : 

монографія. Х. : Юрайт, 2017. 408 с. 

http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/13425/1/Vapnyarchuk_mon_2017.pdf 

21 Альтернативні способи вирішення спорів у кримінальному провадженні / Волкотруб 

С.Г., Крушинський С.А., Луцик В.В. та ін. / під ред. У. Гелльманна, В.В. Луцика. 

Хмельницький: ХУУП, 2015. С.45-53. URL: 

http://univer.km.ua/doc/AVS_u_kriminalnomu_provadzhenni.pdf 

 

8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1.  http://www.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України. 

2.  http://www.president.gov.ua – Офіційний сайт Президента України. 

3.  http://www.kmu.gov.ua – Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. 

4.  http://www.scourt.gov.ua – Офіційний сайт Верховного Суду України. 

5.  http://www.court.gov.ua – Офіційний веб-портал «Судова влада України». 

6.  http:// http://www.gp.gov.ua – Офіційний сайт Генеральної прокуратури України. 

7.  http://www.nbuv.gov.ua – Сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 

  

http://univer.km.ua/doc/monografiya_Podannya_dokaziv.pdf
http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/3737/3/3943_IR.pdf
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/UP/MOLDOVAN_1999.pdf
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2017/Tumaniants_Kolodchin_mon_2016.pdf
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2017/Tumaniants_Kolodchin_mon_2016.pdf
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/UP/NOR_2003.pdf
http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/13425/1/Vapnyarchuk_mon_2017.pdf
http://univer.km.ua/doc/AVS_u_kriminalnomu_provadzhenni.pdf
http://www.president.gov.ua/
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