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Лекції, консультації: Волкотруб Сергій Григорович, 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=13&w=sklad) кандидат юридичних 

наук, доцент 

Семінарські заняття, консультації: Волкотруб Сергій Григорович 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=13&w=sklad), кандидат юридичних 

наук, доцент 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

volkotrub@univer.km.ua  
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8791-4144 
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=ADXAhxoAAAAJ  

Інформаційні 

ресурси  
Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №4, вул. Проскурівска, 57 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю у робочі дні з 10.00 до 

17.00 

Консультації до заліку: напередодні екзаменту згідно з затвердженим 

розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Фахові компетентності 

ФК-1 Здатність розуміти теоретичні основи, термінологію та практику 

професійної діяльності в галузі права 

ФК-2 Здатність розуміти сучасні актуальні питання, історію розвитку, 

закономірності, проблеми та тенденції правового регулювання суспільних 

відносин 

ФК-3 Здатність ефективно працювати з джерелами національного та 

міжнародного права з урахуванням їх юридичної сили, дії у часі, просторі та 

за колом осіб 

ФК-4 Здатність правильно тлумачити нормативно-правові акти, оцінювати 

судову практику та застосовувати їх при вчиненні різних правових дій 

ФК-5 Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації в 

конкретних сферах юридичної діяльності 

http://www.univer.km.ua/faculty.php?dekid=2
http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=13&w=sklad
http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=13&w=sklad
mailto:volkotrub@univer.km.ua
https://orcid.org/0000-0001-8791-4144
https://scholar.google.com/citations?user=ADXAhxoAAAAJ
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ФК-6 Здатність здійснювати науково-правову експертизу проектів 

нормативно-правових актів 

ФК-7 Здатність розробляти проекти нормативно-правових актів, надавати 

рекомендації щодо їх удосконалення 

ФК-8 Здатність до формування власної цілісної, логічної й обґрунтованої 

позиції щодо правової проблеми, її відстоювання і захисту перед 

підготовленою аудиторією 

ФК-9 Здатність приймати рішення, формувати правову позицію по справі та 

відображати її у тексті різних правових документів, у тому числі з 

процесуальних питань 

Результати 

навчання 

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 й 

обґрунтованої позиції щодо правової проблеми, відстоювати і захищати її 

перед підготовленою аудиторією 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

Дисципліна циклу професійної підготовки, курс навчання – 2-й, семестр – 1-й. 

Тип дисципліни - вибіркова. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями 

навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи», «Кримінальне 

право» «Кримінальний процес» 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін: «Проблеми криміналістики та судово-експертної 

діяльності». 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

4,0 кредитів ЄКТС /120 годин, у тому числі, самостійної роботи - 100 години, 

лекційних - 12 години, семінарських - 8 годин. 

Форма навчання  Денна, заочна 

Тижневе 

навантаження 

2 години (1 лекція або 1 семінарське заняття по знаменнику/чисельнику згідно 

розкладу), 4 години самостійної роботи на тиждень 
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Мова 

викладання 
українська 

Формат 

навчальної 

дисципліни 

Офлайн: семінарські заняття, консультації, залік. 

Онлайн: лекції, консультації.  

Для осіб із особливими освітніми потребами розробляється індивідуальний 

формат вивчення навчальної дисципліни  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

 

Години  

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Завдання Максимальна 

кількість балів 

2/0/8 

Поняття, система 

кримінального 

процесу і 

кримінальне 

процесуальне 

законодавство 

Тести,  

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

СРС –6 

0/0/10 

Теоретико-

прикладні 

проблеми засад 

кримінального 

провадження 

Тести,  

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

СРС –10 

0/0/10 

Теоретико-

прикладні 

проблеми 

правового статусу 

суб’єктів 

кримінального 

процесу 

Тести, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

СРС –10 

2/2/6 

Теоретико-

прикладні 

проблеми доказів 

і доказування у 

кримінальному 

провадженні 

Тести, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 1,7 

Семінарське 

заняття – 10 

СРС –8 

2/2/6 

Теоретико-

прикладні 

проблеми заходів 

забезпечення 

кримінального 

провадження 

Тести, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 1,7 

Семінарське 

заняття – 10 

СРС –10 

0/0/10 

Теоретико-

прикладні 

проблеми 

Тести, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

СРС –8 
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процесуальних 

строків і витрат 

2/2/6 

Теоретико-

прикладні 

проблеми 

досудового 

розслідування 

Тести, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 1,7 

Семінарське 

заняття – 10 

СРС –6 

2/2/6 

Теоретико-

прикладні 

проблеми 

судового розгляду 

кримінальних 

проваджень 

Тести, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 1,7 

Семінарське 

заняття – 10 

СРС –6 

2/0/8 

Теоретико-

прикладні 

проблеми 

перевірочних 

стадій 

кримінального 

судочинства та 

виконання 

судових рішень 

Тести, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 1,7 

СРС –8 

0/0/10 

Особливі порядки 

кримінального 

провадження 

Тести, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

СРС –10 

0/0/10 

Теоретико-

прикладні 

проблеми 

міжнародного 

співробітництва в 

сфері 

кримінального 

судочинства 

Тести, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

СРС –10 

0/0/10 

Кримінальний 

процес 

зарубіжних країн 

Тести, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

СРС –10 

 

Рекомендовані 

джерела для 

самостійної 

роботи 

1. 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 

2. 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 
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3. 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_mon

_2016.pdf 

4. Крушинський С.А. Подання доказів у кримінальному судочинстві 

України: монографія / C.А.Крушинський – Хмельницький: Хмельницький 

університет управління та права, 2017. – 247с. 

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

5. 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 

6. 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 

7. 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 

8. Теорія доказів: підручник для слухачів магістратури юридичних вузів 

/ Антонов К. В., Сачко О. В., Тертишник В. М., Уваров В. Г./ За заг. ред. д.ю.н, 

професора В. М. Тертишника. – К.: Алерта, 2015. – 294 с. 

http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/2019/1/Tertishnik_Teoriya_dokaziv_15

0430_avt.pdf  

9. 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 

10. Тітко І. А. Оцінні поняття у кримінально-процесуальному праві 

України: [моногр] / І. А. Тітко. – Х. : Право, 2010. – 216 с. 

 

Методи навчання 

та форми 

поточного 

контролю 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах 

навчальної дисципліни (розміщені у бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

Під час лекційних занять застосовуються: 

- традиційний усний виклад змісту теми; 

- слайдова презентація матеріалу; 

- дискусійні обговорення проблемних питань. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійні обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань, кейсів; 

- повідомлення про виконання самостійної роботи. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у 

таких формах: 

- усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо 

засвоєння матеріалу попередньої лекції; 

- усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських 

заняттях, застосовуються робота в групах, мозковий штурм, реальне 

відтворення виступів. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання 

Перескладання лекцій та семінарських занять відбувається у порядку, 

визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у ХУУП, 

затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158) зі змінами, внесеними у 2020 році. 

Перескладання лекції: підготовка інтелектуальної картки (схематичне 

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
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зображення чи інше власне бачення)  за темою пропущеної лекції. 

Перескладання семінарських занять: усне опитування, виконання тестових 

завдань. 

Підсумковий 

контроль 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни. 

 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію наказом 

від 06.06.2017 р. № 279/17  (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158) зі 

змінами від 2020 року. 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf) 

Порядок 

отримання 

додаткових балів  

Студент може отримати додаткові бали за участь у: конкурсі, науково-

практичній конференції, тренінгу, турнірі, брейн-рингу тощо, за публікацію 

наукової статті за тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від   27.05.2020 р. № 201/20. 

(http://www.univer.km.ua/) 

Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в 

університеті. 

 

 

 

 Розробник ____________С. Г. Волкотруб 

15 червня 2020 року 

Затверджено на засіданні кафедри кримінального права та процесу 

15 червня 2020 року,  протокол № 13 

Завідувач кафедри   ________________      Брич Л.П. 

15 червня 2020 року 
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