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Назва навчальної 

дисципліни 
ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Кафедра  кримінального права та процесу 

Курс та семестр 1 курс, 1 семестр 

Форма контролю залік 

Викладач (орієнтовно) 

Лекції, консультації: Волкотруб Сергій Григорович,  

(https://www.univer.km.ua/profile/volkotrub-serhiy-hryhorovych) кандидат 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та 

процесу  

Семінарські заняття, консультації: Волкотруб Сергій Григорович, 

(https://www.univer.km.ua/profile/volkotrub-serhiy-hryhorovych) кандидат 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та 

процесу 

Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни - забезпечити набуття студентами 

компетентностей, які необхідні для професійної діяльності у сфері 

кримінального процесу. Передбачається вивчення специфіки 

законодавчого регулювання особливих порядків кримінального 

провадження, аналіз основних тенденцій розвитку законодавства та 

судової практики, детальний розгляд основних проблем застосування 

правових норм. Дисципліна дає уявлення про укладення та 

затвердження угод в кримінальному провадженні, приватне 

обвинувачення, особливості провадження про застосування 

примусових заходів виховного чи медичного характеру, специфіку 

провадження в особливих правових режимах тощо. 

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-7 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК1 Здатність застосовувати принципи верховенства права для 

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

правової невизначеності 

СК3 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 

СК5 Здатність використовувати сучасні правові доктрини та 

принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів 



публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції 

СК6 Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, 

давати розгорнуту юридичну аргументацію 

СК7 Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад 

(принципів) та процедур судочинства в Україні 

СК10 Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають 

системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а 

також розуміння особливостей практики їх застосування 

 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

РН1 Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і 

виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання 

РН3 Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів 

з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази 

даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на 

достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження 

РН6 Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти 

опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи 

РН7 Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання 

РН11 Використовувати передові знання і методики у процесі 

правотворення та правозастосування інститутів публічного та 

приватного права і кримінальної юстиції 

РН13 Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих 

правових інститутів 

РН14 Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях 

правозастосування 

РН15 Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з 

реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування 

РН17 Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Поняття та соціальна обумовленість особливих порядків 

кримінального провадження 

Тема 2. Кримінальне провадження на підставі угод. Приватне 

обвнувачення 

Тема 3. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх 

Тема 4. Кримінальне провадження щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру 

Тема 5. Кримінальне провадження щодо окремих категорій осіб. 

Об’єкти з особливим правовим режимом 

Тема 6. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що 

становлять державну таємницю 

Тема 7. Кримінальне провадження in absentia 

Тема 8. Кримінальне провадження в умовах особливих правових 

режимів 

 


