1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Вид дисципліни
Мова викладання, навчання, оцінювання
Загальний обсяг кредитів / годин
Курс
Семестр
Кількість змістових модулів з розподілом:
Обсяг кредитів
Обсяг годин, в тому числі:
Аудиторні
Модульний контроль
Семестровий контроль
Самостійна робота
Форма семестрового контролю

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма навчання
обов’язкова
українська
6 / 180
4
7
8
3
3
3
3
90
90
54
54
6
6
30
30
екзамен

2. Мета і завдання навчальної дисципліни
Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння системи засад кримінального
провадження, процесуального статусу його суб’єктів, теорії кримінального
процесуального доказування, процедури досудового розслідування, провадження в
судах; виконання судових рішень та міжнародного співробітництва під час
кримінального провадження.
Для досягнення зазначеної мети в процесі навчання вирішується ряд завдань:
 ознайомити студентів із сучасними досягненнями теорії кримінального процесу;
 сформувати у них чітке уявлення про послідовність досудового розслідування,
судового провадження та зміст кримінальної процесуальної діяльності в кожній стадії
процесу;
 навчити студентів орієнтуватися у кримінальному процесуальному законодавстві та
тлумачити зміст конкретних процесуальних норм;
 прищепити навички правильного застосування кримінального процесуальних норм під
час кримінального провадження.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні оволодіти
такими компетенціями:
 знання теорії прийняття процесуальних рішень, вимоги закону до їх змісту та
структури; готовність застосовувати їх на практиці;
 знання, вміння пояснювати, навички грамотного використання основної юридичної
термінології в галузі кримінального процесу;
 вміння називати та готовність аналізувати нормативно-правові акти, що регулюють
норми сучасного кримінального процесу; способи тлумачення та застосування
кримінальних процесуальних норм;
 здатність ефективно використовувати положення кримінального процесуального
законодавства України професійній діяльності;

 вміння застосовувати кримінальні процесуальні засоби встановлення обставин, що
підлягають доказуванню;
 вміння визначати процесуальні гарантії захисту прав та законних інтересів фізичних і
юридичних осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні;
 здатність застосовувати на практиці основні форми взаємодії службових осіб, які
ведуть кримінальний процес, з оперативними та експертними підрозділами;
 здатність до ефективного виконання основних процесуальних повноважень; готовність
формулювати, юридично грамотно обґрунтовувати й відстоювати свою позицію;
 здатність застосовувати прийоми з виявлення, фіксації та дослідження доказової
інформації;
 готовність до самостійного вивчення законодавства України, інших нормативноправових актів, що регламентують діяльність державних органів та посадових осіб з
розслідування, судового розгляду та вирішення матеріалів кримінального
провадження.
3. Результати навчання за дисципліною
В результаті вивчення навчальної дисципліни «Кримінальний процес» студент:

знає структуру та основні положення кримінально-процесуального законодавства
України;

володіє основними термінами: учасники процесу, стадії процесу, слідчі дії,
негласні слідчі дії, судовий розгляд, екстрадиція; вміє юридично грамотно їх
пояснювати та застосовувати;

має навички консультування з питань кримінального судочинства;

знає порядок та має навички проведення основних процесуальних дій: допити,
перехресний допит; судові дебати;

знає, вміє визначати та пояснювати права, обов’язки і межі компетентності
основних учасників кримінального процесу;

може визначити стадії кримінального процесу, в яких задіяні основні учасники
кримінального процесу;

знає та дотримується порядку виконання судових рішень;

вміє правильно оформлювати матеріали кримінального провадження;

здатен знаходити та виправляти юридичні помилки в процесуальних документах;

вміє складати основні процесуальні документи: протокол, обвинувальний акт,
клопотання, апеляційна та касаційна скарга;

вміє правильно визначати та юридично грамотно застосовувати правила складання
процесуальних документів та знає порядок їх передання під час міжнародної
співпраці у кримінальних справах;

вміє складати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами;

вміє складати скарги на дії та бездіяльність учасників кримінального процесу;

знає порядок ведення кримінальних справ під час міжнародного співробітництва;

знає порядок та вміє визначати підстави екстрадиції.

4. Структура навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1 загальна характеристика кримінального процесу
Тема 1. Основоположні засади кримінально-процесуального права
4
2
Тема 2. Учасники кримінального процесу. Процесуальні
8
2
2
документи.
Тема 3. Процесуальні строки та витрати. Заходи забезпечення
8
2
2
кримінального провадження.
Тема 4. Відшкодування шкоди у кримінальному процесі.
8
2
2
Цивільний позов.
Модульний контроль
2
Разом : 30
8
4
2
Змістовний модуль 2 Докази та доказування
Тема 5. Докази та доказування. Речові докази.
4
2
Тема 6. Показання осіб як процесуальне джерело доказів.
8
2
2
Тема 7. Документи як процесуальне джерело доказів.
6
2
Тема 8. Висновок експерта.
8
2
2
Модульний контроль
2
Разом : 28
8
2
2
Змістовний модуль 3 Досудове провадження
Тема 9. Загальні положення досудового розслідування.
6
2
Тема 10. Гласні (розшукові) слідчі дії.
6
2
2
Тема 11. Негласні (розшукові)слідчі дії.
6
2
Тема 12. Повідомлення про підозру.
6
2
2
Тема 13. Закінчення та зупинення досудового розслідування.
6
2
2
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового
розслідування.
Модульний контроль:
2
Разом: 32
10
4
2
Змістовний модуль 4 Судові стадії кримінального провадження
Тема 14. Підготовче провадження та судовий розгляд у
4
2
кримінальному провадженні. Особливі порядки провадження в
суді першої інстанції.
Тема 15. Провадження в суді апеляційної інстанції.
6
2
2
Тема 16. Провадження в суді касаційної інстанції. Провадження у
6
2
2
Верховному Суді України.
Тема 17. Провадження за нововиявленими обставинами.
6
2
Тема 18. Виконання судових рішень.
6
2
2
Модульний контроль:
2
Разом: 30
10
2
4
Змістовний модуль 5 Особливі порядки кримінального провадження
Тема 19. Кримінальне провадження на підставі угод та у формі
8
2
приватного обвинувачення та провадження яке містить державну
таємницю.
Тема 20. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх та щодо
6
2
2
застосування примусових заходів медичного характеру.
Тема 21. Кримінальне провадження на території дипломатичних
6
2

Самостійна

Індивідуальні

Лабораторні

Практичні

Семінари

Усього

Лекції

Розподіл годин між видами робіт
Аудиторна

Назва змістовних модулів, тем

2

2
2

2

2
4

4

10

2
2

2
2
2
4

4

10

2
2

2
2
2
2
2

4

10
2

2
2
2

2
2

4

10

2

2

2
2

2

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.
Тема 22. Відновлення втрачених матеріалів кримінального
10
2
2
2
провадження.
Модульний контроль:
2
Разом: 32
8
4
2
4
Змістовний модуль 6 Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження
Тема 23. Управління національною безпекою
6
2
2
Тема 24-25. Управління обороною України
10
4
2
Тема 26. Управління внутрішніми справами
10
2
2
2
Модульний контроль:
2
Разом: 28
8
4
4
Всього 180* 64 20 12
24

4

10
2
4
4
10
60

* із врахуванням МКР

5. Програма навчальної дисципліни.
МОДУЛЬ 1. Загальні характеристика кримінального процесу.
Лекція 1. Основоположні засади кримінально-процесуального права. (2 год.)
Поняття, суть і завдання кримінального процесу. Поняття та система стадій
кримінального процесу. Кримінально-процесуальні функції, їх види і значення.
Поняття, структура і особливості кримінально-процесуальних правовідносин.
Кримінально-процесуальна форма. Гарантії у кримінальному судочинстві, їх
характеристика. Кримінально-процесуальні акти, їх види і значення.
Джерела кримінального процесуального права України. Поняття кримінального
процесуального закону та його значення. Структура Кримінального процесуального
кодексу України. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм. Чинність
кримінального процесуального закону у просторі, часі і щодо осіб. Умови застосування
кримінального процесуального закону за аналогією. Поняття і значення принципів
кримінального процесу.
Основні поняття: кримінально-процесуальне право, стадія, функція, дія закону в часі, дія закону за
колом осіб, дія закону в просторі, кримінально-процесуальна норма, принцип кримінального процесу.

Основна література: 1, 2, 3, 5. Додаткова література: 5, 6, 8, 10, 18, 19.
Лекція 2. Учасники кримінального процесу. Процесуальні документи. (2 год.)
Поняття суб’єктів кримінального процесу. Сторони та інші учасники кримінального
провадження. Класифікація суб’єктів у теорії кримінального процесу. Суд, суддя в
кримінальному процесі. Слідчий суддя в досудовому провадженні. Прокурор у
кримінальному процесі та його процесуальне становище у різних стадіях кримінального
процесу. Органи досудового розслідування та їх компетенція. Підозрюваний та
обвинувачений, їх права та обов’язки. Потерпілий як учасник кримінального процесу.
Захисник і його процесуальне становище. Залучення захисника до кримінального
провадження. Представники та законні представники потерпілого, їх права та обов’язки.
Поняття та види процесуальних документів. Підстави та порядок складання
кримінально-процесуальних документів. Форма документа. Класифікація документів.
Слідчі процесуальні документи. Судові процесуальні документи.
Протоколи, ухвали, подання, доручення, вказівки, прохання, повідомлення,
обвинувальні висновки, обвинувальні акти та деякі інші процесуальні документи. Вирок

суду, як окремий процесуальний документ.
Основні поняття: суб’єкти кримінального процесу, суддя, потерпілий, підозрюваний, експерт, свідок,
спеціалісти, цивільний позивач, цивільний відповідач, забезпечення безпеки, державний обвинувач,
підозрюваний, процесуальний документ, форма документа, слідчий документ, судові документи, протокол,
ухвала, обвинувальний висновок, вирок суду.

Основна література: 1, 2, 3, 5. Додаткова література: 5, 6, 8, 10, 18, 19.
Семінар 1. Основоположні засади кримінально-процесуального права. Учасники
кримінального процесу. Учасники кримінального процесу. Процесуальні документи. (2
год.)
Лекція 3. Процесуальні строки та витрати. Заходи забезпечення кримінального
провадження. (2 год.)
Процесуальні строки і їх правова природа. Поняття, значення, види і правила
обчислення процесуальних строків. Обов’язковість додержання процесуальних строків.
Порушення процесуальних строків і їх наслідки. Порядок подовження, зупинення і
відновлення процесуальних строків.
Процесуальні витрати, їх поняття, види і значення. Визначення розміру та розподіл
процесуальних витрат. Зменшення розміру процесуальних витрат. Звільнення від оплати,
відстрочення та розстрочення процесуальних витрат. Витрати, що покладаються на
державу. Рішення щодо процесуальних витрат.
Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види. Правила
застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів. Місце запобіжних
заходів серед інших заходів процесуального примусу. Види запобіжних заходів.
Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу. Підстави і процесуальний
порядок скасування чи зміни запобіжного заходу.
Основні поняття: процесуальний строк, обчислення строку, процесуальні витрати, заходи забезпечення
кримінального провадження, привід, виклик, грошове стягнення, обмеження у користуванні правом, запобіжний
захід, тримання під вартою, домашній арешт, особисте зобов’язання.

Основна література: 1, 2, 3, 5. Додаткова література: 5, 6, 8, 10, 18, 19.
Практичне заняття 1. Процесуальні документи. (2 год.)
Лекція 4. Відшкодування шкоди у кримінальному процесі. Цивільний позов. (2
год.)
Поняття шкоди завданої кримінальним правопорушенням. Відшкодування
(компенсація) шкоди потерпілому. Поняття і значення цивільного позову у
кримінальному провадженні. Переваги спільного розгляду цивільного позову і матеріалів
кримінального провадження. Форма і зміст позовної заяви. Підстави і порядок
пред’явлення цивільного позову. Доказування цивільного позову. Особливості
досудового провадження, в якому заявлено цивільний позов. Процесуальні засоби
забезпечення відшкодування, завданої кримінальним правопорушенням, шкоди та
можливої конфіскації майна. Вирішення цивільного позову. Відшкодування
(компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу,
що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури та
суду.
Основні поняття: шкода, цивільний позов, позовна заява, цивільний позивач, цивільний відповідач,
конфіскація майна, відшкодування шкоди.

Основна література: 1, 2, 3, 5. Додаткова література: 5, 6, 8, 10, 18, 19.

Семінар 2. Процесуальні строки та витрати. Заходи забезпечення кримінального
провадження. Відшкодування шкоди у кримінальному процесі. Цивільний позов. (2 год.)

МОДУЛЬ 2. Докази та доказування.
Лекція 5. Докази та доказування. Речові докази. (2 год.)
Поняття, сутність і значення кримінально-процесуального доказування. Доказове
право. Елементи кримінально-процесуального доказування. Предмет, межі і суб’єкти
доказування у кримінальному провадженні. Обов’язок доказування у кримінальному
процесі. Особливості доказування в окремих стадіях кримінального провадження.
Поняття доказів, та їх класифікація. Поняття джерел доказів та їх види. Способи
збирання доказів та їх процесуальних джерел. Перевірка і оцінка доказів та їх джерел.
Належність, достовірність і допустимість доказів. Умови визнання доказів
недопустимими.
Поняття та ознаки речового доказу. Види речових доказів. Процесуальне
закріплення предметів як речових доказів. Зберігання речових доказів та вирішення
питання про них. Джерела речових доказів.
Основні поняття: докази, доказове право, предмет доказування, способи збирання доказів,
допустимість та недопустимість доказів, висновок експерта, речовий доказ, предмети, зберігання доказів,
оформлення доказів.

Основна література: 1- 5. Додаткова література: 5, 6, 8, 10, 18, 19.
Лекція 6. Показання осіб як процесуальне джерело доказів. (2 год.)
Поняття показань як процесуального джерела доказів. Висновок або думка особи,
яка дає показання. Пояснення особи. Особи, які дають показання. З’ясування
достовірності показань свідка. Показання з чужих слів. Процесуальний порядок
оформлення показань.
Основні поняття: показання, особа, пояснення, достовірність, показання з чужих слів, протокол допиту.

Основна література: 1- 5. Додаткова література: 5, 6, 8, 10, 18, 19.
Семінар 3. Докази та доказування Показання осіб як процесуальне джерело доказів.
Речові докази. (2 год.)
Лекція 7. Документи як процесуальне джерело доказів. (2 год.)
Поняття документу як процесуального джерела доказів. Види документів.
Гарантії достовірності документів, які залучаються як джерело доказів.
Процесуальний порядок оформлення документа як джерела доказів. Зберігання
документів та вирішення питання про них.
Основні поняття: документ, достовірність документу, оформлення документу, зберігання документів,
оригінал документу.

Основна література: 1- 5. Додаткова література: 5, 6, 8, 10, 18, 19.
Лекція 8. Висновок експерта. (2 год.)
Поняття висновку експерта як процесуального джерела доказів. Види висновку
експерта. Гарантії достовірності і допустимості висновку експерта. Форма та зміст
висновку експерта. Перевірка та оцінка висновку експерта.
Основні поняття: експерт, висновок експерта, достовірність висновку, допустимість висновку, форма
висновку, оцінка висновку.

Основна література: 1- 5. Додаткова література: 5, 6, 8, 10, 18, 19.

Практичне заняття 2: Докази та доказування. (2 год.)

МОДУЛЬ 3. Досудове провадження.
Лекція 9. Загальні положення досудового розслідування. (2 год.)
Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування. Етапи досудового
розслідування. Дізнання і досудове слідство, як форми досудового розслідування.
Єдиний реєстр досудових розслідувань. Особливості розслідування кримінальних
проступків. Поняття і значення загальних положень досудового розслідування.
Підслідність та її види. Початок та місце провадження досудового розслідування. Строки
дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження. Об’єднання і виділення
досудового розслідування. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до
його завершення.
Загальні положення досудового розслідування кримінальних проступків.
Особливості закінчення досудового розслідування кримінальних проступків. Клопотання
прокурора про розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні.
Основні поняття: дізнання, досудове слідство, досудове розслідування, строки дізнання, матеріали
досудового слідства, кримінальний проступок, обвинувальний акт, спрощене провадження, Єдиний реєстр
досудових розслідувань.

Основна література: 1- 5. Додаткова література: 5, 6, 8, 10, 18, 19.
Лекція 10. Гласні (розшукові) слідчі дії. (2 год.)
Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій. Класифікація слідчих
(розшукових) дій. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих
(розшукових) дій. Допит та його процесуальне оформлення. Особливості виклику і
допиту малолітньої або неповнолітньої особи. Пред’явлення для впізнання та його види.
Процесуальний порядок пред’явлення для впізнання. Особливості впізнання особи при
забезпеченні безпеки учасників кримінального судочинства. Проведення допиту та
пред’явлення для впізнання в режимі відеоконференції. Обшук та його види.
Особливості проведення окремих видів обшуку. Процесуальний порядок оформлення
результатів обшуку. Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення окремих
видів огляду. Слідчий експеримент. Освідування і його види. Порядок проведення і
оформлення окремих видів освідування. Експертиза та підстави її проведення.
Отримання зразків для проведення експертизи.
Основні поняття: слідча дія, оформлення слідчої дії, обшук, огляд, освідування, допит, слідчий
експеримент, висновок експерта, зразки.

Основна література: 1- 5. Додаткова література: 5, 6, 8, 10, 18, 19.
Семінар 4. Загальні положення досудового розслідування. Гласні (розшукові)
слідчі дії. (2 год.)
Лекція 11. Негласні (розшукові)слідчі дії. (2 год.)
Формальні підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Документальні підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Поняття та зміст засобів, що використовуються під час проведення негласних
слідчих (розшукових) дій. Ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби.
Фіксація ходу і результатів негласних слідчих дій. Зняття інформації з
транспортних телекомунікаційних мереж. Зняття інформації з електронних
інформаційних систем. Обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого
володіння особи як негласна слідча (розшукова) дія. Спостереження за особою, річчю

або місцем. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності
організованої групи чи злочинної організації. Контроль за вчиненням злочину.
Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному
судочинстві.
Основні поняття: негласна слідча дія, засоби проведення, ідентифіковані засоби, несправжні засоби,
зняття інформації, спостереження, використання результатів.

Основна література: 1- 5. Додаткова література: 5, 6, 8, 10, 18, 19.
Лекція 12. Повідомлення про підозру. (2 год.)
Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру. Випадки повідомлення про
підозру. Етапи повідомлення про підозру. Складання повідомлення про підозру. Зміст
письмового повідомлення про підозру. Порядок повідомлення про підозру. Права
підозрюваного та їх роз’яснення. Вручення письмового повідомлення про підозру. Зміна
повідомлення про підозру. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.
Основні поняття: підозра, письмове повідомлення, зміна повідомлення, спеціальний порядок, права
підозрюваного, вручення повідомлення.

Основна література: 1- 5. Додаткова література: 5, 6, 8, 10, 18, 19.
Семінар 5. Негласні (розшукові) слідчі дії. Повідомлення про підозру. (2 год.)
Лекція 13. Закінчення та зупинення досудового розслідування. Оскарження
рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. (2 год.)
Поняття, підстави і умови та процесуальний порядок зупинення досудового
розслідування. Розшук підозрюваного. Підстави і процесуальний порядок відновлення
досудового розслідування.
Загальні положення закінчення досудового розслідування. Форми закінчення
досудового розслідування. Закриття кримінального провадження: підстави та
процесуальний порядок. Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від
кримінальної відповідальності.
Обвинувальний акт та його значення. Структура та зміст обвинувального акту.
Додатки до обвинувального акту.
Поняття та значення інституту оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час
досудового розслідування. Право на оскарження. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого
або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування. Строк
подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, її повернення або
відмова у відкритті провадження. Правові наслідки подання скарги на рішення, дії чи
бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування. Порядок розгляду
скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового
розслідування. Рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи
бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування.
Основні поняття: зупинення провадження, закінчення провадження, відновлення досудового
розслідування, обвинувальний акт, клопотання, технічне оформлення, звільнення від відповідальності,
обвинувальний акт, оскарження, рішення, бездіяльність, строк подання скарги, ухвали слідчого судді, скарга,
види рішень.

Основна література: 1- 5. Додаткова література: 5, 6, 8, 10, 18, 19.
Практичне заняття 3. Порушення кримінальної справи. (2 год.)

МОДУЛЬ 4. Судові стадії кримінального провадження.

Лекція 14. Підготовче провадження та судовий розгляд у кримінальному
провадженні. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції. (2 год.)
Поняття, значення та види підсудності у кримінальному процесі. Підстави та
порядок передачі справ з одного суду до іншого. Автоматизована система
документообігу суду. Поняття, сутність і завдання підготовчого судового провадження.
Порядок і строки підготовчого судового провадження. Питання, які з’ясовуються суддею
при підготовчому судовому провадженні. Рішення, які приймаються за результатами
підготовчого судового провадження. Закриття кримінального провадження. Підстави і
процесуальний порядок повернення обвинувального акту, клопотань про застосування
примусових заходів виховного чи медичного характеру прокурору або за підсудністю.
Призначення судового розгляду. Дії судді, пов’язані з підготовкою до судового розгляду.
Закінчення підготовчого судового провадження. Ознайомлення з матеріалами
кримінального провадження.
Сутність і значення стадії судового розгляду. Загальні положення судового розгляду
кримінальної справи. Етапи судового розгляду, їх зміст. Суть, структура і завдання
підготовчої частини судового засідання. Поняття і завдання судового слідства.
Спрощений порядок судового слідства. Порядок судових дебатів. Види судових рішень.
Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового рішення. Поняття і значення
вироку. Види вироків та їх зміст.
Спрощене судове провадження щодо кримінальних проступків. Провадження в суді
присяжних.
Основні поняття: підсудність, документообіг суду, строки, судовий розгляд, матеріали кримінального
провадження, безперервність судового розгляду, судові рішення, процесуальний порядок, вирок, ухвали,
проголошення судового рішення, журнал судового засідання.

Основна література: 1- 5. Додаткова література: 5, 6, 8, 10, 18, 19.
Лекція 15. Провадження в суді апеляційної інстанції. (2 год.)
Поняття і значення апеляційного провадження. Судові рішення, на які може бути
подана апеляція. Особи, які мають право подати апеляцію. Порядок і строки
апеляційного оскарження. Зміст апеляції. Наслідки порушення строку на апеляційне
провадження та порядок його відновлення. Наслідки подання апеляції. Доповнення,
зміна і відкликання апеляції.
Суди, які розглядають справи в апеляційному порядку. Строки розгляду справи в
апеляційному суді. Порядок розгляду справи апеляційним судом. Підстави проведення
судового слідства. Закриття апеляційного провадження.
Підстави для скасування або зміни вироку чи постанови. Зміна вироку (постанови).
Скасування вироку (постанови) з поверненням справи прокурору на додаткове
розслідування чи новий судовий розгляд.
Підстави закриття справи. Вирок (постанова) апеляційного суду.
Структура, зміст та види ухвал апеляційного суду. Складання ухвали, постанови,
вироку апеляційного суду. Окрема ухвала апеляційного суду.
Звернення до виконання ухвали, вироку, постанови апеляційного суду. Порядок
перевірки ухвал суду і постанов судді. Розгляд справи судом першої інстанції після
скасування вироку (постанови).
Основні поняття: апеляція, особи, які мають право подавати апеляцію, строки, постанова апеляційного
суду, скасування вироку, зміна вироку.

Основна література: 1- 5. Додаткова література: 5, 6, 8, 10, 18, 19.
Семінар 6. Суд першої інстанції. Апеляційне провадження. (2 год.)

Лекція 16.
Провадження в суді касаційної інстанції. Провадження у
Верховному Суді України. (2 год.)
Суть, завдання касаційного провадження.
Особи, які мають право на касаційне оскарження або на касаційне подання. Суди, які
розглядають справи у касаційному порядку. Строки та порядок касаційного оскарження і
внесення касаційного подання.
Рух справи у касаційній інстанції. Порядок призначення справи до розгляду. Особи,
які беруть участь у розгляді справи і їх процесуальне становище. Строки розгляду справи
у касаційному суді. Нові матеріали у касаційній інстанції. Розгляд справи судом. Обсяг
перевірки справи касаційним судом. Результати розгляду справи касаційною інстанцією.
Касаційні підстави для скасування або зміни вироку, ухвали, постанови. Обов’язковість
вказівок касаційної інстанції. Закриття справи касаційним судом. Ухвала касаційного
суду та її звернення до виконання.
Розгляд справи після скасування вироку, постанови чи ухвали.
Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України. Суб'єкти,
порядок та строки подання заяви. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень. Допуск
справи до провадження. Розгляд справи Верховним Судом України. Наслідки розгляду
справи Верховним Судом України. Ухвала Верховного Суду України.
Основні поняття: касаційна скарга, касаційне провадження, строки подання, особи. які можуть подавати
касаційну скаргу, звернення до виконання, Верховний суд України, перегляд судових рішень, ухвала Верховного
суду України.

Основна література: 1- 5. Додаткова література: 5, 6, 8, 10, 18, 19.
Практичне заняття 4: Суд першої інстанції. Апеляційне провадження. (2 год.)
Лекція 17. Провадження за нововиявленими обставинами. (2 год.)
Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими
обставинами. Характеристика нововиявлених обставин. Особи, які мають право
порушити питання про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.
Органи перегляду судових рішень, що набрали законної сили, та межі їх повноважень.
Строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Відкриття
кримінального провадження за нововиявленими обставинами. Порядок перегляду
судового рішення за нововиявленими обставинами. Види судових рішень за наслідками
кримінального провадження за нововиявленими обставинами.
Основні поняття: нововиявлені обставини, органи перегляду судових рішень, строки перегляду, види
судових рішень.

Основна література: 1- 5. Додаткова література: 5, 6, 8, 10, 18, 19.
Лекція 18. Виконання судових рішень. (2 год.)
Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень. Набрання судовим
рішенням законної сили. Наслідки набрання законної сили судовим рішенням.
Обов`язковість рішень суду. Порядок та строки звернення судового рішення до
виконання. Порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні. Органи і
служби, які виконують вирок і забезпечують виконання кримінальних покарань.
Відстрочка виконання вироку. Питання, які вирішуються судом під час виконання
вироків. Підстави для звільнення від відбування кримінального покарання.
Основні поняття: судові рішення, законна сила, органи і служби які виконують судові рішення, відстрочка
виконання вироку, примусове лікування, умовно-дострокове звільнення.

Основна література: 1- 5. Додаткова література: 5, 6, 8, 10, 18, 19.

Практичне заняття 5. Провадження в суді касаційної інстанції. Провадження у
Верховному Суді України. Провадження за нововиявленими обставинами. Виконання
судових рішень. (2 год.)

МОДУЛЬ 5.Особливі порядки кримінального провадження.
Лекція 19. Кримінальне провадження на підставі угод та у формі приватного
обвинувачення та провадження яке містить державну таємницю. (2 год.)
Види особливих проваджень у кримінальному процесі. Кримінальне провадження на
підставі угод. Види угод, їх ініціювання та умови укладання. Зміст угоди про
примирення. Зміст угоди про визнання винуватості. Загальний порядок судового
провадження на підставі угоди. Вирок на підставі угоди. Наслідки невиконання угоди.
Кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Початок кримінального
провадження у формі приватного обвинувачення. Відшкодування шкоди потерпілому у
кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.
Особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять
державну таємницю. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження.
Основні поняття: угода про примирення, угода про визнання винуватості, невиконання угод, приватне
обвинувачення, державна таємниця.

Основна література: 1- 5. Додаткова література: 5, 6, 8, 10, 18, 19.
Лекція 20. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх та щодо
застосування примусових заходів медичного характеру. (2 год.)
Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. Обставини, що підлягають
встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Порядок
кримінального
провадження
щодо
неповнолітніх.
Особливості
проведення
процесуальних дій та застосування заходів примусу щодо неповнолітніх підозрюваних,
обвинувачених. Порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових
заходів виховного характеру. Застосування примусових заходів виховного характеру до
неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності. Особливості
досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових
заходів виховного характеру.
Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного
характеру. Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування
примусових заходів медичного характеру. Особливості досудового та судового
кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного
характеру та щодо обмежено осудних осіб. Проведення психіатричної експертизи.
Обставини що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо
застосування примусових заходів медичного характеру. Продовження, зміна або
припинення застосування примусових заходів медичного характеру.
Основні поняття: неповнолітні, примусові заходи виховного характеру, вік кримінальної відповідальності,
примусові заходи медичного характеру, судово-медична та судово-психіатрична експертизи.

Основна література: 1- 5. Додаткова література: 5, 6, 8, 10, 18, 19.
Семінар 7. Кримінальне провадження на підставі угод та у формі приватного
обвинувачення та провадження яке містить державну таємницю. Кримінальне
провадження щодо неповнолітніх. Кримінальне провадження щодо застосування
примусових заходів медичного характеру. (2 год.)

Лекція 21. 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. (2 год.)
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. Місце проведення досудового
розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичних
представництв, консульських установ, суден України. Відновлення втрачених матеріалів
кримінального провадження.
Основні поняття: дипломатичні представництва, консульські установи, судно приписане до портів
України.

Основна література: 1- 5. Додаткова література: 5, 6, 8, 10, 18, 19.
Лекція 22. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. (2
год.)
Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення втрачених
матеріалів кримінального провадження. Зміст заяви про відновлення втрачених
матеріалів кримінального провадження. Судовий розгляд.
Основні поняття: втрачені матеріали, заява про відновлення.

Основна література: 1- 5. Додаткова література: 5, 6, 8, 10, 18, 19.
Семінар 8. Кримінальне провадження яке містить 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. Відновлення втрачених матеріалів кримінального
провадження. (2 год.)
Практичне заняття 6. Особливі порядки кримінального провадження. (2 год.)

МОДУЛЬ 6.
Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.
Лекція 23. Міжнародна правова допомога при провадженні процесуальних дій.
(2 год.)
Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві.
Законодавство, що регулює міжнародне співробітництво під час кримінального
провадження. Обсяг та види міжнародного співробітництва під час кримінального
провадження. Центральні органи України що забезпечують міжнародне співробітництво
у кримінальному провадженні.
Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. Зміст та форма
запиту про міжнародну правову допомогу. Виконання запиту в іноземній державі.
Розгляд запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу.
Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території
України. Виклик особи, яка перебуває за межами України. Допит за запитом
компетентного органу іноземної держави шляхом проведення відео- або телефонної
конференції. Розшук, арешт і конфіскація майна. Створення і діяльність спільних слідчих
груп

Основні поняття: співробітництво, види міжнародного співробітництва, запит, виклик особи, розшук,
арешт, конфіскація майна.

Основна література: 1- 5. Додаткова література: 5, 6, 8, 10, 18, 19.
Лекція 24-25. Екстрадиція. Кримінальне провадження у порядку перейняття. (4
год.)
Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція). Порядок
підготовки документів та направлення запитів про видачу особи (екстрадицію). Межі
кримінальної відповідальності виданої особи. Центральні органи України щодо видачі
особи (екстрадиції). Особливості затримання особи, яка вчинила кримінальне
правопорушення за межами України. Екстрадиційний арешт. Проведення екстрадиційної
перевірки. Відмова у видачі особи (екстрадиції). Рішення за запитом про видачу особи
(екстрадицію) та їх оскарження.
Порядок і умови перейняття кримінального провадження від іноземних держав.
Порядок кримінального провадження, що перейняте від іншої держави. Порядок і умови
передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави. Наслідки
передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави
Основні поняття: екстрадиція, екстрадиційний арешт, екстрадицій на перевірка, перейняття, порядок
передання, компетентний орган іншої держави.

Основна література: 1- 5. Додаткова література: 5, 6, 8, 10, 18, 19.
Семінар 9. Міжнародна правова допомога при провадженні процесуальних дій.
Екстрадиція. Кримінальне провадження у порядку перейняття. (2 год.)
Лекція 26. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав. (2 год.)
Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб.
Підстави і порядок виконання вироків судів іноземних держав. Виконання вироку суду
іноземної держави. Розгляд судом питання про приведення вироку суду іноземної
держави у відповідність із законодавством України. Умови передачі засуджених осіб і їх
прийняття для відбування покарання. Визнання та виконання вироків міжнародних
судових установ.
Основні поняття: виконання вироку, іноземна держава, передача засудженої особи.

Основна література: 1- 5. Додаткова література: 5, 6, 8, 10, 18, 19.
Семінар 10. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав. (2 год.)

6. Контроль навчальних досягнень
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Кримінальний процес» оцінюються за модульно-рейтинговою
системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної
системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю
9.

Кількість
одиниць

Максимальна
кількість балів

Кількість
одиниць

Максимальна
кількість балів

4
2
1
10
10

4
1
1
1
1

4
1
1
10
10

5
2
1
1
1

5
2
1
10
10

5
1
2
1
2

5
1
2
10
20

4
2
1
1
1

4
2
1
10
10

4
2

4
2

1

10

5

2

10

2

10

2

10

2

10

2

10

2

10

25
30

1

25

1

25

1

25
1
63

1

25

1

25

1

25
30
81

Кількість
одиниць

4
2
1
1
1

61

Максимальна
кількість балів

Модуль 6

1
1
1
10
10

62

Максимальна
кількість балів

Модуль 5

Кількість
одиниць

Модуль 4

Максимальна
кількість балів

Модуль 3

Кількість
одиниць

Модуль 2

Максимальна
кількість балів

Відвідування лекцій
Відвідування семінарів
Відвідування практичних
Робота на семінарському занятті
Робота на практичному занятті
Виконання завдань для самостійної
роботи
Виконання модульної роботи
Виконання ІНДЗ
Разом
Максимальна кількість балів
Розрахунок коефіцієнта

Модуль 1
Кількість
одиниць

вид роботи

максима
льна
кількість
балів за
один
вид
роботи

73
402
6,7

62

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Назва теми
Основоположні засади кримінально-процесуального права.
Учасники кримінального процесу.
Процесуальні документи.
Процесуальні строки та витрати. Заходи забезпечення кримінального
провадження.
Відшкодування шкоди у кримінальному процесі. Цивільний позов.
Докази та доказування.
Показання осіб як процесуальне джерело доказів.
Речові докази.
Документи як процесуальне джерело доказів.
Висновок експерта.
Загальні положення досудового розслідування.
Гласні (розшукові) слідчі дії.
Разом:

Кількість
балів
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
60

Критерії оцінювання самостійної роботи.
5 балів – завдання виконані в повному обсязі, студент має системні, дієві знання,
володіє понятійним апаратом, відповіді на запитання вичерпні й аргументовані, не
мають помилок.
4 бали – робота виконана в повному обсязі, але має деякі неточності і незначні
помилки; достатньо високий рівень загальної обізнаності з предмету та адаптивності при
доборі потрібного матеріалу.
3 бали – поверхневе знання змісту тем з дисципліни, труднощі при використанні
понятійного апарату, відсутність міцних логічних зв’язків і послідовності у розумінні
навчального предмету.
2 бали – студент знайомий з матеріалом, але не виділяє основних положень, допускає
суттєві помилки, які викривлюють зміст, не вміє користуватися термінологією і
поєднувати теоретичні засади з практичним їх втіленням.
1 бал – не виявляє розуміння матеріалу, має розрізненні знання, допускає грубі помилки,
обсяг виконаного завдання менше 20%.
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Форма проведення модульного контролю – модульна контрольна робота
Форма проведення – письмова.
Час проведення – 80 хвилин.
Максимальна кількість балів: 25 балів
Критерії оцінювання:
Письмові відповіді на теоретичні питання (розв’язання юридичних задач) оцінюються в
залежності від правильності та повноти відповіді.
Виконання тестових завдань оцінюється в 1 бал за кожну правильну відповідь
Письмові відповіді на 2 теоретичних питання – 15 балів
Виконання 10 тестових завдань – 10 балів.
Всього буде проведено 6 МКР, максимальна кількість балів складає 150 балів
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6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
Форма проведення семестрового контролю екзамен у 8 семестрі
Умова допуску – виконання всіх видів практичних завдань з дисципліни і отримання від 35 до
60 балів за семестр.
Форма проведення екзамену – письмова.
Час проведення – 80 хвилин.
Максимальна кількість балів: 40 балів
Критерії оцінювання:
Письмові відповіді на 2 теоретичних питання – 30 балів
Виконання тестових завдань – 10 балів
Перелік допоміжних матеріалів: немає
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
1.
Поняття, суть і завдання кримінального процесу.
2.
Поняття стадій кримінального процесу, їх система і загальна характеристика.
3.
Кримінально-процесуальні функції, їх види, сутність і значення.
4.
Поняття, структура і особливості кримінально-процесуальних правовідносин.
5.
Кримінально-процесуальна форма, її поняття, сутність і значення. Уніфікація і
диференціація процесуальної форми, сучасні проблеми її удосконалення.
6.
Кримінально-процесуальні акти, їх види і значення.
7.
Джерела кримінально-процесуального права.
8.
Чинне кримінально-процесуальне законодавство України та його система.
9.
Поняття, структура і види кримінально-процесуальних норм.
10. Чинність кримінально-процесуального закону у просторі, часі та щодо осіб.
11. Поняття і значення принципів кримінального процесу.
12. Класифікація принципів кримінального процесу.
13. Суть та значення принципу державної мови в кримінальному судочинстві.
14. Право людини на свободу та особисту недоторканість, повага до гідності особи,
невтручання в її особисте та сімейне життя як принципи кримінального процесу.
15. Недоторканність житла і приватного володіння як принцип кримінального процесу.
16. Таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції як
принцип кримінального процесу.
17. Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому права на захист.
18. Суть та значення принципу презумпції невинуватості.
19. Принцип змагальності і диспозитивності у кримінальному процесі.
20. Забезпечення апеляційного та касаційного оскаржень судових рішень.
21. Публічність та гласність у кримінальному процесі.
22. Поняття і класифікація суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності.
23. Суд як єдиний орган здійснення правосуддя.
24. Прокурор в кримінальному процесі.
25. Права і обов'язки прокурора під час провадження досудового розслідування.
26. Слідчий, його права і обов'язки.
27. Правове становище керівника органу досудового розслідування.
28. Органи що здійснюють оперативно-розшукову діяльність під час провадження
досудового розслідування.
29. Система органів досудового розслідування, їх завдання і компетенція.
30. Підозрюваний, його права і обов'язки.
31. Поняття обвинуваченого. Права і обов'язки обвинуваченого.
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Потерпілий як учасник кримінального процесу.
Цивільний позивач та цивільний відповідач у кримінальному процесі, їх права та
обов'язки.
34.Захисник і його процесуальне становище.
35.Експерт і фахівець у кримінальному судочинстві, відмінність їх у процесуальному
становищі.
36.Свідок, його права і обов'язки. Особи, які не підлягають допиту як свідки, та особи, що
мають право відмовитись давати покази.
37.Обставини, що виключають можливість участі слідчого у досудовому розслідуванні.
Відвод, самовідвід і порядок їх розв'язання.
38.Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі.
39.Поняття, сутність і значення кримінально-процесуального доказування.
40.Предмет, межі і суб'єкти доказування у кримінальному процесі.
41.Роль оперативно-розшукової діяльності для процесу доказування у кримінальній справі.
42.Поняття і класифікація доказів та їх джерел.
43.Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел.
44.Перевірка й оцінка доказів та їх джерел. Достовірність, належність і допустимість доказів.
45.Показання свідка і потерпілого, їх предмет і доказове значення. Гарантії вірогідності
показань свідка і потерпілого.
46.Показання підозрюваного і обвинуваченого, правила їхньої оцінки.
47.Речові докази, порядок їх зберігання. Вирішення питання про долю речових доказів.
48.Протоколи слідчих і судових дій. Юридична природа додатків до протоколів слідчих дій.
49. ЄРДР.
50.Документи як джерела доказів. Документ як речовий доказ.
51.Поняття і значення цивільного позову у кримінальному процесі.
52.Поняття процесуальних строків і їх види. Порядок обчислення процесуальних строків.
53.Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів.
54.Види запобіжних заходів та їх загальна характеристика.
55.Порядок обрання запобіжного заходу.
56.Сутність взяття під варту як запобіжного заходу. Підстави та процесуальний порядок взяття
особи під варту.
57.Строки тримання під вартою і порядок їх продовження.
58.Підстави та порядок обрання запобіжних заходів, не пов'язаних з позбавленням волі. 59
Особисте зобов’язання про явку: процесуальна характеристика.
60 Застава. Визначення суми застави і порядок її внесення. Вирішення долі застави, підстави і
процедура стягнення застави.
61.Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного заходу.
62.Поняття і значення стадії досудового розслідування.
63.Приводи і підстави до відкриття кримінального провадження.
64.Процесуальний порядок вирішення питання про відкриття кримінального провадження.
65.Підстави та процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності.
66.Домашній арешт: процесуальна характеристика.
67.Оскарження рішень, що прийняті в стадії досудового розслідування.
68.Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування.
69.Дізнання і досудове розслідування як форми досудового розслідування.
70. Порядок провадження і строки дізнання.
71.Понятгя, значення і загальна характеристика загальних умов досудового розслідування.
72.Підслідність кримінальних справ. Види підслідності. Розв'язання спорів про підслідність.
73.Строки досудового розслідування і порядок їх продовження.

32.
33.
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74.Об'єднання і виділення кримінальних справ.
75.Взаємодія слідчого і органу що здійснює оперативно-розшукову діяльність при
розслідуванні злочинів.
76.Використання науково-технічних засобів при проведенні досудового розслідування.
77.Розслідування кримінальних справ групою слідчих.
78.Виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню злочину, та вжиття заходів щодо їх
усунення.
79.Поняття, правова суть і класифікація слідчих дій.
80.Допит потерпілого і свідка. Процесуальне оформлення допиту потерпілого і свідка.
Особливості виклику і допиту неповнолітнього потерпілого і свідка.
81. Затримання особи за підозрою у вчиненні злочину, його мета, підстави, умови, строки і
порядок проведення.
82.Допит підозрюваного і його процесуальне оформлення. Виклик підозрюваного для допиту.
83.Очна ставка, її мета, підстави, порядок проведення. Специфіка оформлення протоколу цієї
слідчої дії.
84.Огляд. Поняття огляду і його види, підстави і процесуальний порядок проведення окремих
видів огляду. Особливості проведення огляду трупа.
85.Ексгумація трупа. Підстави і процесуальний порядок проведення ексгумації трупа.
86.Освідування і його види. Порядок приведення і оформлення різних видів освідування.
87.Пред'явлення для впізнання. Види впізнання. Процесуальний порядок проведення впізнання.
88.Експертиза в кримінальній справі. Види експертиз. Підстави і порядок призначення
експертизи.
89.Поняття обшуку і його види. Підстави і процесуальний порядок проведення обшуку.
90.Поняття, види і порядок проведення виїмки.
91.Відтворення обстановки і обставин події як слідча дія.
92.Накладення арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв'язку як слідчі дії.
93.Поняття, підстави та значення притягнення особи як обвинуваченого.
94.Процесуальний порядок пред'явлення обвинувачення. Допит обвинуваченого.
95.Відміна та зміна обвинувачення.
96.Поняття, підстави і умови зупинення та відновлення досудового розслідування.
97.Поняття і форми закінчення досудового розслідування.
98.Підстави і процесуальний порядок закриття кримінальної справи.
99.Оскарження рішення про закриття кримінальної справи. Підстави і умови відновлення
провадження у закритій справі.
100.Підстави і процесуальний порядок закінчення досудового розслідування складанням
обвинувального висновку.
101.Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі. Види підсудності.
102.Поняття, сутність і значення попереднього розгляду справи суддею.
103.Підстави і процесуальний порядок повернення справи на додаткове розслідування.
104.Сутність, структура і значення стадії судового розгляду.
105.Загальні положення судового розгляду кримінальної справи, їх поняття та загальна
характеристика.
106.Поняття судового слідства та його завдання. Порядок дослідження доказів в суді.
107.Судові дії, що здійснюються для дослідження і перевірки доказів. Судове доручення.
108.Призначення і порядок судових дебатів. Останнє слово підсудного, зміст та порядок
промови.
109.Поняття і значення вироку. Види вироків. Структура вироку.
110.Процесуальний порядок постановлення і оголошення вироку.
111.Сутність і значення апеляційного провадження у кримінальній справі.
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112.Сутність і значення касаційного провадження у кримінальній справі.
113.Підстави для скасування чи зміни вироку, їх характеристика.
114.Поняття, значення та завдання стадії виконання вироку.
115.Перегляд судових рішень в порядку виключного провадження.
116.Місце, суть і значення провадження за протокольною формою досудової підготовки
матеріалів у кримінальному процесі.
117.Особливості провадження у кримінальних справах про суспільно-небезпечні діяння,
вчинені особою в стані неосудності, і про злочини осіб, які захворіли на душевну хворобу після
вчинення злочину.
118.Провадження у справах про суспільно-небезпечні діяння, вчиненні особою, яка не досягла
віку, з якого можлива кримінальна відповідальність.
119.Особливості проведення слідчих дій за участю неповнолітніх.
120.Обставини, що підлягають доказуванню у справах про злочини і суспільнонебезпечні
діяння неповнолітніх.
Рейтингова оцінка
А
В
С
D
Е
FХ
F

6.6. Шкала відповідності оцінок
Оцінка за стобальною
Значення оцінки
шкалою
100-90
Відмінно
82-89
Дуже добре
75-81
Добре
69-74
Задовільно
60-68
Достатньо
35-59
Незадовільно з можливістю повторного
складання
1-34
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу
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Види
поточного
контролю

22

МКР
Екзамен

8

МКР

Повідомлення про підозру.

Закінчення та зупинення
досудового розслідування.
Оскарження рішень, дій чи
бездіяльності під час досудового
розслідування.
Закінчення та зупинення досудового
розслідування. Оскарження рішень, дій чи
бездіяльності під час досудового
розслідування.

11

Негласні (розшукові) слідчі дії. Повідомлення
про підозру.

10

Негласні (розшукові) слідчі дії.

9

Гласні (розшукові) слідчі дії.

Загальні положення досудового
розслідування.

7

Висновок експерта.

6

Загальні положення досудового
розслідування. Гласні (розшукові) слідчі дії.

Документи як процесуальне джерело доказів.
Висновок експерта.

Документи як процесуальне
джерело доказів.

Показання осіб як процесуальне
джерело доказів.

5

Докази та доказування. Показання осіб як
процесуальне джерело доказів. Речові докази.

4

Докази та доказування. Речові
докази.

3

Відшкодування шкоди у
кримінальному процесі.
Цивільний позов.

Процесуальні строки та витрати.
Заходи забезпечення
кримінального провадження.

2

Процесуальні строки та витрати. Заходи
забезпечення кримінального провадження.
Відшкодування шкоди у кримінальному
процесі. Цивільний позов.

Процесуальні документи.

1

Учасники кримінального процесу.
Процесуальні документи.

Основоположні засади
кримінально-процесуального
права.

Теми лекцій

Модуль
Тема
модуля
Лекції
Дати

Основоположні засади кримінальнопроцесуального права. Учасники
кримінального процесу. Процесуальні
документи.

Теми семінарських/практичних занять

Разом на ІV курс: 180 год., лекції – 52 год., семінарські заняття - 20 год., практичних занять – 12 год., самостійна робота – 60 год., індивідуальні заняття – 24 год., підсумковий контроль –
12 год.

7. Навчально-методична картка дисципліни «Кримінальний процес»

Модуль 1.
Модуль 2.
Модуль 3.

Загальна характеристика кримінального процесу
Докази та доказування
Досудове провадження
12
13

ІНДЗ

МКР

Види
поточного
контролю
Підсумкови
й контроль

ІНДЗ

МКР
Екзамен

23

23

МКР

Визнання та виконання вироків
судів іноземних держав.

22

Визнання та виконання вироків судів
іноземних держав.

Особливі порядки кримінального провадження

Екстрадиція. Кримінальне
провадження у порядку
перейняття.

Судові стадії кримінального провадження

Міжнародна правова допомога при
провадженні процесуальних дій.
Екстрадиція. Кримінальне провадження у
порядку перейняття.

Модуль 5.

Міжнародна правова допомога при
провадженні процесуальних дій.

Модуль 4.

Особливі порядки кримінального
провадження.
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Відновлення втрачених матеріалів
кримінального провадження

20

Кримінальне провадження на
території дипломатичних
представництв, консульських
установ України, на повітряному,
морському чи річковому судні,

Кримінальне провадження щодо
неповнолітніх та щодо
застосування примусових заходів
медичного характеру

19

Кримінальне провадження на території
дипломатичних представництв,
консульських установ України, на
повітряному, морському чи річковому
судні, Відновлення втрачених матеріалів
кримінального провадження

Кримінальне провадження на підставі угод
та у формі приватного обвинувачення та
провадження яке містить державну
таємницю Кримінальне провадження щодо
неповнолітніх та щодо застосування
примусових заходів медичного характеру

18
Кримінальне провадження на
підставі угод та у формі
приватного обвинувачення та
провадження яке містить державну
таємницю

17

Виконання судових рішень.

16

Провадження за нововиявленими
обставинами. Виконання судових рішень.

15

Провадження за нововиявленими
обставинами.

Провадження в суді касаційної
інстанції. Провадження у
Верховному Суді України.

Провадження в суді касаційної інстанції.
Провадження у Верховному Суді України

14

Провадження в суді апеляційної
інстанції.

Лекції
Дати

Підготовче провадження та
судовий розгляд у кримінальному
провадженні. Особливі порядки
провадження в суді першої
інстанції.

Теми лекцій

модуля

Підготовче провадження та судовий
розгляд у кримінальному провадженні.
Особливі порядки провадження в суді
першої інстанції. Провадження в суді
апеляційної інстанції.

Теми семінарських/практичних
занять

Модуль
Тема

Модуль 6.
Міжнародне співробітництво
під час кримінального
провадження
24-25
26
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