
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Опис вибіркової навчальної дисципліни «ЗМАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 

КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА» 

для підготовки здобувачів ступеня магістра 

за спеціальністю 081 Право 

Назва навчальної 

дисципліни 
Змагальні засади кримінального судочинства 

Кафедра  кримінального права та процесу 

Курс та семестр 1 курс, 2 семестр 

Форма контролю залік 

Викладач (орієнтовно) 

Лекції, консультації: Хмелевська Наталя Володимирівна, 

(https://univer.km.ua/profile/khmelevska-natalya-volodymyrivna) кандидат 

юридичних наук, доцент, адвокат, медіатор, монітор  

Семінарські заняття, консультації: Хмелевська Наталя Володимирівна, 

(https://univer.km.ua/profile/khmelevska-natalya-volodymyrivna) кандидат 

юридичних наук, доцент, адвокат, медіатор, монітор 

Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни — орієнтуватися змагальному 

кримінальному процесі, аналізувати прояви принципу змагальності на 

досудовому розслідуванні, в суді та на стадіях перегляду 

кримінального провадження.  

Дисципліна підсумує здобуті раніше знання з процесуальних 

дисциплін та стане міцним підґрунтям в практичній діяльності. 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно до 

стандарту вищої освіти 

Загальні компетентності: 

ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-3 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел 

ЗК- 4 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

ЗК-7 Здатність приймати обґрунтовані рішення 

 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК-1 Здатність застосовувати принципи верховенства права для 

розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях 

правової невизначеності 

СК-3 Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод, а також практики 

Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та 

правозастосування в Україні 

СК-5 Здатність використовувати сучасні правові доктрини та 

принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів 

публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції 

СК-6 Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати 

розгорнуту юридичну аргументацію 

СК-7 Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад 

(принципів) та процедур судочинства в Україні 

СК-10 Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають 

системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а  

також розуміння особливостей практики їх застосування 



СК-11 Здатність критично оцінювати ефективність представництва і 

захисту прав, свобод та інтересів клієнтів 

СК-12 Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти 

правничої діяльності, стандарти професійної незалежності та 

відповідальності правника 

СК-15 Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, 

враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та 

вмотивованості 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

ПРН-2 Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з 

правовими цінностями, принципами та професійними етичними 

стандартами 

ПРН-6  Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти 

опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи 

ПРН-7 Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання 

ПРН-8 Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, 

ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для 

проведення наукових досліджень та практичної діяльності 

ПРН-11 Використовувати передові знання і методики у процесі 

правотворення та правозастосування інститутів публічного та 

приватного права і кримінальної юстиції 

ПРН-13 Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих 

правових інститутів 

ПРН-14 Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях 

правозастосування 

ПРН-15 Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з 

реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Сутність, ознаки та значення змагальності у кримінальному 

судочинстві. 

Тема 2. Особливості реалізації засади змагальності в окремих стадіях 

кримінального провадження. 

 Тема 3. Процесуальний статус сторони обвинувачення в стадії 

досудового розслідування. 

Тема 4. Процесуальний статус сторони захисту в стадії досудового 

розслідування. 

Тема 5. Місце слідчого судді у змагальному кримінальному 

провадженні. 

Тема 6. Місце суду в змагальному кримінальному процесі. Судова 

процедура. 

Тема 7. Процесуальний статус сторони обвинувачення під час 

провадження в суді першої інстанції. 

Тема 8. Участь сторони захисту під час провадження в суді першої 

інстанції. 

Тема 9. Участь сторін обвинувачення та захисту в контрольних стадіях 

кримінального судочинства. 

 

 


