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Анотація курсу 

 
«Кримінальний процес», як правова дисципліна, передбачає формування 

знань про засади, особливості  кримінального провадження,  правовий статус 

учасників процесу  поняття доказів, їх допустимості, процедуру доказування, 

значення и процедуру проведення слідчих, негласних слідчих дії, порядок 

здійснення досудового розслідування та  судового розгляду с ухваленням  

рішення. Завдання курсу кримінального процесу - навчити курсантів  

орієнтуватися у чинному кримінально-процесуальному законодавстві та 

тлумачити зміст конкретних процесуальних норм, чітко орієнтуватися у 

судової практиці, прищепити навички правильного застосування 

кримінально-процесуальних норм під час кримінального провадження. 

 

 

Мета курсу 
Метою навчальної дисципліни  «Кримінальний процес» є формування 

у курсантів Академії академічного  розуміння норм кримінального 

процесуального законодавства, відмінностей національного та міжнародного 

права, уміння  їх використання для розв’язання правових конфліктів на  усіх 

стадіях кримінального провадження – від досудового розслідування до 

виконання рішень суду, а також особливостей міжнародного 

співробітництва. Особа увага акцентується на формуванні  практичних 

навичок правильного застосування норм процесуального закону при 

проведенні процесуальних дій, прийнятті та оформленні процесуальних 

рішень при роботі в органах і установах виконання покарань Міністерства 

юстиції України. 

 

 

 

 

 

 

 



Організація навчання 

 

Тематичний план 

 

 

№  

те

м 

 

Найменування   

розділів,  тем та 

модулів 

 

 

Кількість  годин  по  видах  занять 

 

  Всь

ого 

Л.З. С.З П.З С.Р І.Р. Креди

ти  

ECTS 

Інш

і 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1. 

 

Кримінальний  

процес: поняття, суть,  

завдання та історичні 

витоки   

 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

    

2. Кримінальне 

процесуальне 

законодавство 

України та сфера його 

дії 

 

6 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

   

3. Засади кримінального 

провадження 

 

6 

 

 

 

2 

  

4 

   

4. Суд та суддя - як 

суб’єкти 

кримінального 

процесу 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

  

1 

  



 

5. 

Сторони та учасники 

кримінального 

провадження, захист 

учасників 

кримінального 

провадження 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

6. Докази і доказування 

у кримінальному 

провадженні   

 

10 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

  

 

  

7. Відшкодування 

шкоди у 

кримінальному 

провадженні 

 

2 

  

 

 

 

 

2 

 

   

 

8. Процесуальні строки і 

витрати  

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

  

9. Заходи забезпечення 

кримінального 

провадження, 

запобіжні 

заходи,затримання 

особи  

 

10 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

4 

   

10. Загальні положення 

досудового 

розслідування 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

    

11. Провадження слідчих 

(розшукових) , 

негласних  слідчих 

(розшукових) дій 

 

8 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

4 

  

1 

 



Всього за 7 семестр 60 12 10 8 30  2  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

12. Повідомлення про 

підозру 

 

6 

 

2 

 

2 

  

2 

    

13. Зупинення і 

закінчення 

досудового 

розслідування 

 

4 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

   

14. Оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності 

під час досудового 

розслідування 

 

4 

  

2 

  

2 

   

15. Підсудність та 

підготовче судове 

провадження 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

    

16. Судовий розгляд   

8 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

  

1 

 

17. Особливі порядки 

провадження в суді 

першої інстанції  

 

10 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

   

18. Провадження в суді 

апеляційної інстанції 

 

6 

 

2 

 

 

  

4 

    

 



19. Провадження у 

Верховному Суді  

 

6 

  

2 

  

4 

   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

20. Провадження за ново 

виявленими 

обставинами 

 

6 

 

2 

 

 

  

4 

  

1 

 

21. Виконання судових 

рішень 

 

10 

 

2 

  

2 

 

6 

   

22. Міжнародне 

співробітництво під 

час кримінального 

провадження 

 

10 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

6 

    

23. Особливі порядки 

кримінального 

провадження, 

прецедентна практика 

ЕСПЛ, корупційне 

законодавство 

 

14 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

  

1 

 

Всього за 8 семестр 90 20 14 12 44  3 КР,

ЕК

З 

Екзамен 

Всього за навч. курс: 150 32 24 20 74  5 КР,

ЕК 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання до семінарів та практичних занять 

 

Семінарські заняття 

 

Тема №3  Засади кримінального провадження. 

1.Загальні засади кримінального провадження. 

2.Конституційні засади  у кримінальному провадженні. 

3.Міжнародні стандарти , як основа засад кримінального провадження. 

 

Тема №4   Суд та суддя як особливі суб’єкти кримінального 

провадження. 

1.Склад суду та підсудність. 

2.Порядок формування та повноваження суду присяжних. 

3.Автоматизована система документообігу суду. 

 

Тема №5   Сторони та учасники кримінального провадження. Захист 

учасників кримінального провадження. 

1.Сторона обвинувачення 

2.Сторона захисту 

3.Правовой статус захисника. 

4.Інши учасники кримінального провадження. 

5.Підстави та процедурний порядок захисту учасників кримінального 

провадження. 

  

Тема №6  Докази і доказування у кримінальному провадженні. 

 

1.Поняття доказів, належність та допустимість при визнанні відомостей 

доказами. 

2.Процедура доказування. 

3.Показання 

4.Речові докази і документи. 

5.Висновок експерта. 

 

Тема №8  Процесуальні строки і витрати 

 

1. Поняття процесуальних строків, їх встановлення, обчислення, додержання, 

поновлення. 

2. Види процесуальних втрат і їх розподіл.  

 

 



Тема №12    Повідомлення про підозру 

 
1.Випадки повідомлення про підозру 

2.Порядок складання та вручення підозри. 

3.Зміна повідомлення про підозру.    

 

Тема №14      Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 

розслідування. 

1.Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів розслідування чи 

прокурора. 

2.Оскарження ухвал слідчого судді. 

3.Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора. 

 

Тема №16 Судовий розгляд 
 

1.Загальні положення судового розгляду 

2.Межі та процедура судового розгляду. 

3.Судові рішення і їх зміст. 

 

Тема №17 Особливі порядки провадження в суді першої інстанції. 

 

1.Спрощене провадження щодо кримінальних проступків. 

2.Провадження в суді присяжних. 

 

Тема №19  Провадження у Верховному Суді. 

 

1.Рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку. 

2.Право, порядок і строки касаційного оскарження. 

3.Види касаційного розгляду, повноваження  Великої Палати ВС. 

4.Судові рішення Верховного Суду. 

 

Тема №23 Особливі порядки кримінального провадження, прецедентна 

практика ЕСПЛ, корупційне законодавство. 

 
1.Кримінальне провадження  на підставі угод. 

2.Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. 

3.Застосування примусових заходів виховного та медичного характеру.  

 

 

 

 

 



Практичні заняття 

 Підготовка до практичного заняття  «Кримінальний процес» 

передбачає опрацювання матеріалів (текстів) необхідних для успішного 

виконання практичних завдань. Отже, ваші бали залежать від вашої 

попередньої підготовки. 

 

Завдання до практичних занять 

 

Тема №2 Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера 

його дії 

1.Кримінальне процесуальне законодавство України. 

2.Завдання кримінального провадження. 

3.Дія КПК в просторі, в часі та за колом осіб. 

 

Тема № 6. Докази і доказування у кримінальному процесі   

1. Предмет, межі і суб’єкти доказування у кримінальному провадженні 

2. Поняття джерел доказів та їх види 

3. Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел 

4. Перевірка і оцінка доказів та їх джерел 

 

Тема № 9: Заходи забезпечення кримінального провадження, 

затримання особи 

1. Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження. 

Загальні правила їх застосування. 

2. Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх застосування 

3. Загальний порядок застосування, зміни та скасування запобіжних заходів 

 

Тема №11 Провадження слідчих (розшукових), негласних слідчих 

(розшукових) дій. Досудове  

 
1. Поняття і значення слідчих (розшукових) дій, умови та підстави їх 

проведення 

2. Класифікація слідчих (розшукових) дій та їх види 

3. Процесуальна характеристика окремих слідчих (розшукових) дій 

4. Процесуальний порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

Втручання у приватне спілкування. 

 

Тема № 13. Зупинення і закінчення досудового розслідування  

 

1. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового 

розслідування  



2. Форми закінчення досудового розслідування 

3. Закриття кримінального провадження 

4. Звільнення особи від кримінальної відповідальності 

5. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування 

примусових заходів виховного чи медичного характеру 

 

Тема №16. Судовий розгляд 

 
1. Процедура судового розгляду та судові рішення.  

2.Провадження в суді першої інстанції. Суд присяжних. 

3.Судове провадження з перегляду судових рішень в суді апеляційної 

інстанції. 

4. Провадження в суді касаційної інстанції. 

5. Провадження за новоявленими або виключними обставинами 

 

Тема №21. Виконання судових рішень 
 

1. Набрання судовим рішенням законної сили. 

2. Порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні. 

3. Відстрочка виконання вироку.  

 

Тема №22. Міжнародне співробітництво під час кримінального 

провадження. 

 
1.Загальні засади міжнародного співробітництва. 

2.Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. 

3. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача 

засуджених. 

  

Тема №23. Особливі порядки кримінального провадження. Прецедентна 

практика ЕСПЛ, корупційне законодавство. 

 

1.Кримінальне провадження на підставі угод. 

2.Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. 

3.Правила кримінального провадження щодо неповнолітніх. 

 

 

Завдання для самостійної роботи 

Ряд питань навчальної дисципліни виносяться на самостійне 

опрацювання. Виконання самостійної роботи оцінюється окремо та є 

невід’ємною складовою успішного проходження курсу. Для виконання 

завдань самостійної роботи вам необхідно зробити конспект 

нижчезазначених питань. Кожне питання має бути ґрунтовно висвітлене в 



обсязі не менше двох сторінок рукописного тексту. По програмі  передбачено  

74 годин самостійної роботи по наступнім темам, вказаним у програмі – 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1415,16,17-23. 

 

 

 

Порядок оцінювання 

  

Оцінювання ваших досягнень відбувається за системою відображеною в 

Таблиці 1 

 

Таблиця 1 

№ Назва теми  

 

Всього 

балів 

 

Форма заняття та  

Лекції 

(ведення 

конспекту) 

Семінари 

(конспектування, 

питань, виступ, 

доповнення) 

Практичні 

Заняття 

(опрацювання 

матеріалів для 

підготовки, успішне 

виконання завдань) 

1 Кримінальний процес: 

поняття, суть, завдання та 

історичні витоки   

 1   

2 Кримінальне процесуальне 

законодавство України та 

сфера його дії 

 1  2 

3 Засади кримінального 

провадження 

  2  

4 Суд та суддя - як суб’єкти 

кримінального процесу 

  2  

5 Сторони та учасники 

кримінального 

провадження, захист 

учасників кримінального 

провадження 

  2  

6 Докази і доказування у 

кримінальному 

провадженні   

 1 2 3 

7 Відшкодування шкоди у 

кримінальному 

провадженні 

    

8 Процесуальні строки і 

витрати 

    

9 Заходи забезпечення 

кримінального 

провадження, запобіжні 

заходи, затримання особи 

 1 2  

10 Загальні положення  1   



досудового розслідування 

11 Провадження слідчих 

(розшукових), негласних 

слідчих (розшукових) дій 

 1  3 

12 Повідомлення про підозру  1 2  

13 Зупинення і закінчення 

досудового розслідування 

 1  2 

14 Оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності під час 

досудового розслідування 

  2  

15 Підсудність та підготовче 

судове провадження 

 1   

16 Судовий розгляд  1 2 2 

17 Особливі порядки 

провадження в суді першої 

інстанції 

 1 2 2 

18 Провадження в суді 

апеляційної інстанції 

 1   

19 Провадження у 

Верховному Суді 

  2  

20 Провадження за ново 

виявленими обставинами 

 1   

21 Виконання судових 

рішень 

 1  2 

22 Міжнародне 

співробітництво під час 

кримінального 

провадження 

 1 2 2 

23 Особливі порядки 

кримінального 

провадження, прецедентна 

практика ЕСПЛ, 

корупційне законодавство 

 1 2 2 

Разом 60 16 24 20 

Екзамен 40 

Всього 100 балів 

 

За ведення конспекту лекцій нараховується 1 бал за кожну тему, що 

повністю відображена у вашому конспекті. Таким чином, за роботу на 

лекціях ви можете отримати до 9 балів. Нагадуємо, що під час лекцій та 

інших занять не припустимо відволікатись розмовами, користуватись 

мобільними телефонами та іншими гаджетами, порушувати дисципліну в 

будь який інший спосіб. Запізнення на лекцію так само не припустимі, 

викладач залишає за собою право не допустити до заняття студента, що 

порушує дисципліну або запізнюється. Поважайте працю викладача, ваших 

товаришів по навчанню та себе – дотримуйтесь дисципліни під час 

освітнього процесу. Ці ж самі правила поведінки поширюються й на інші 

форми занять (семінари, практичні). Користування гаджетами для доступу до 



мережі Інтернет припустиме лише під час семінарських/практичних занять за 

вказівкою чи дозволом викладача. Пропущені лекції слід відпрацювати 

переписавши конспект та продемонструвавши його викладачу, при цьому 

слід бути готовим відповісти на його питання за змістом лекції. 

Робота на семінарах оцінюється за наступними критеріями: 

- ваша присутність та повний конспект семінарських питань 

забезпечують вам 0,5 бали; 

- для того аби отримати ще 0,5 бали слід брати участь в опрацюванні 

семінарських питань (доповнення, відповідь на питання викладача, 

висловлення своєї обґрунтованої точки зору під час обговорення проблемних 

питань); 

- виступ із доповіддю на питання за планом семінарського завдання 

може принести вам ще 0,5 бали за умови, що відповідь буде змістовною та 

відповідати плановому питанню; 

- якщо, при виступі, ви проявите ґрунтовну підготовку, висловите 

власну точку зору щодо висвітлюваної проблеми й підкріпите її 

аргументацією, правильно відповісте на уточнюючі питання викладача то 

можете отримати ще 0,5 бали. 

 Таким чином ваша участь в роботі семінару може принести вам до 4 

балів за одне заняття. Пропущений семінар відпрацьовується написанням 

конспекту всіх питань з плану заняття та відповідями на питання викладача 

за змістом семінару під час відпрацювання.  

 Практичні заняття можуть принести вам по 2-3 бали за одне заняття за 

умови попереднього опрацювання матеріалів для підготовки до заняття й 

успішного виконання всіх завдань безпосередньо на самому занятті. Не 

виконання завдань знижує ваш бал пропорційно відсотку й рівнів складності 

завдань з якими ви не впорались. Ваша присутність без підготовки та 

нездатність впоратись із завданнями оцінюється 0 балів. Відпрацювання 

пропущених чи оцінених у 0 балів занять відбувається за умови 

попереднього ознайомлення з матеріалами для підготовки до практичного 

заняття та виконання завдань запропонованих викладачем (увага – завдання 

можуть відрізнятись від тих, що вирішували ваші одногрупники).  

 Підсумковий контроль з дисципліни відбувається у вигляді усного 

екзамену на якому ви можете отримати до 40 балів в залежності від повноти 

та обґрунтованості ваших відповідей. На екзамені викладач задає вам 4 

питання з переліку наведеного нижче, кожна відповідь дає вам до 10 балів. 

Якщо під час проходження курсу ви набрали 60 балів то маєте право не 

здавати екзамен вдовольнившись підсумковою оцінкою відповідно до 



кількості набраних балів. Схема переведення балів у підсумкову оцінку 

наведена в Таблиці 2. 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

Політика академічної доброчесності 

Прослуховуючи цей курс, Ви погодились виконувати положення 

принципів академічної доброчесності: 

- складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги 

сторонніх осіб; 

- надавати для оцінювання лише результати власної роботи; 

- не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші 

результати чи погіршити/покращити результати інших курсантів (студентів, 

слухачів); 

- не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках 

курсу для оцінювання знань курсантів (студентів, слухачів).  
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