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1. Анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є однойменна галузь права, а також  

нормативно-правові акти, які регламентують питання кримінального провадження, їх 

тлумачення та механізми реалізації, науково-теоретичні дослідження у цій сфері.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Кримінальне процесуальне право: загальна частина. 

2. Кримінальне процесуальне право: особлива частина. 

Навчальна дисципліна «Кримінальний процес» вивчається разом із іншими 

процесуальними галузями права. Вона є теоретичною основою для забезпечення набуття 

слухачами навчального курсу інтегрованих, поглиблених та системно упорядкованих 

знань щодо особливостей здійснення кримінального провадження як гарантії судового 

захисту прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження. 

Основними джерелами цієї галузі права виступають Кримінальний процесуальний 

кодекс України, Кримінальний кодекс України, Закон України «Про судоустрій і статус 

суддів», Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Закон України «Про 

прокуратуру», Закон України « Про СБУ»,  Закон України «Про Державне бюро 

розслідувань», Закон України « Про судову експертизу», Закон України «Про державний 

захист працівників суду і правоохоронних органів», Закон України «Про забезпечення 

безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», Закон України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» та ряд 

інших законів і підзаконних актів. 

Прийняття Кримінального процесуального кодексу України 13 квітня 2012 року 

стало поштовхом до принципово нового викладання кримінального процесу у юридичних 

навчальних закладах України та вплинуло на зміст кримінально-процесуальної науки, що 

було зумовлено економічними, політичними та соціальними змінами в нашій державі. 

Вивчення навчальної дисципліни сприяє розумінню, що однією з ознак процвітання 

держави є стабільність життя і спокій її громадян, які забезпечуються злагодженою і 

цілеспрямованою діяльність органів досудового розслідування з розкриття і розслідування 

кримінальних правопорушень, а також їх розгляд у судовому провадженні. Упродовж 

усього часу розвитку України як незалежної держави було одне запитання: яким повинно 

бути кримінальне процесуальне законодавство України, щоб водночас відповідати 

європейським стандартам і разом з тим слугувати надійним засобом захисту прав, свобод 

та законних інтересів конкретної особи нашої країни. Важливо, щоб випускники вищих 

юридичних закладів володіли необхідними знаннями та практичними навиками у сфері 

застосування кримінального процесуального законодавства, що сприятиме захисту, 

охороні прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження. 

 

2. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Кримінальний процес» є вивчення теорії і 

практики кримінального провадження, адаптації існуючих в Україні стандартів і процедур 

кримінального судочинства до європейських норм і практик та розкриття змісту основних 

положень теорії кримінальної юстиції, відповідного правового регулювання і практики, 

пов’язаної з таким регулюванням. 

Основними цілями вивчення дисципліни «Кримінальний процес» є формування у 

студентів правового світогляду та мислення, оволодіння студентами сучасними знаннями з 

метою формування і розвитку їх професійної компетенції у сфері кримінального 

судочинства, отримання необхідного обсягу теоретичних правових знань, набуття 

практичних навиків правозастосування, складення процесуальних документів, 

ознайомлення студентів з теоретичними положеннями та практикою застосування судами 

законодавства та інших джерел кримінального процесуального права України, оволодіння 



достатнім рівнем правової культури і правосвідомості для забезпечення прав, свобод та 

інтересів суб’єктів правовідносин у сфері кримінального судочинства. 

 

3. Результати навчання (компетентності) 

Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 

знати : 

 поняття, завдання та значення кримінального процесу; 

 сутність кримінального процесуального права і кримінального процесуального 

законодавства;  

 засади кримінального провадження;  

 суб’єкти кримінального провадження;  

 доказування у кримінальному процесі;кримінальні процесуальні джерела доказів; 

відшкодування шкоди у кримінальному процесі;  

 процесуальні строки і витрати; заходи забезпечення кримінального провадження;  

 запобіжні заходи;  

 досудове розслідування;  

 слідчі дії; повідомлення про підозру;  

 зупинення та закінчення досудового слідства;  

 оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування; 

підсудність та підготовче судове провадження;  

 судовий розгляд; провадження з перегляду судових рішень;  

 виконання судових рішень;  

 особливі порядки кримінального провадження;  

 міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. 

вміти: 

 вільно оперувати юридичними поняттями та категоріями в сфері кримінальних 

процесуальних правовідносин;  

 правильно тлумачити та застосовувати норми кримінального  процесуального 

права в процесі роботи за юридичною спеціальністю;  

 використовувати дані науки кримінального процесуального права для вирішення 

професійних завдань; оцінювати докази у кримінальному провадженні;  

 складати кримінального-процесуальні документи та ділову документацію 

(протоколи, постанови, обвинувальні висновки, заяви, клопотання, апеляційні та касаційні 

скарги, проекти судових рішень тощо);  

 аргументувати власну точку зору та прийняте за конкретним завданням рішення 



4. Організація навчання  

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 90 

семінарські заняття / 

практичні  

60 

самостійна робота 240 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний/ 

вибірковий 

7,8 081 Право 4 нормативний 

Тематика курсу 

Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Модуль І. Кримінальне процесуальне право: загальна частина 



Тема № 1. Поняття, завдання, значення кримінального 

процесу. Кримінальне процесуальне право та кримінальне 

процесуальне законодавство. 

5 2 12 

Тема № 2. Засади кримінального провадження. 5 4 12 

Тема № 3. Суб’єкти кримінального провадження 5 4 12 

Тема № 4. Доказування в кримінальному провадженні. 

Кримінальні процесуальні джерела доказів. 

5 4 12 

Тема № 5.Фіксування кримінального провадження. 

Процесуальні рішення. Повідомлення. 

5 2 12 

Тема № 6. Процесуальні строки і витрати. 5 2 12 

Тема №7. Відшкодування шкоди у кримінальному 

процесі. 

5 2 12 

Тема № 8. Заходи забезпечення кримінального 

провадження. 

5 4 12 

Тема №9. Запобіжні заходи. 5 4 12 

Модуль ІІ. Кримінальне процесуальне право: особлива частина 

Тема № 10. Досудове розслідування. 5 4 12 

Тема № 11. Слідчі дії. 5 4 12 

Тема № 12. Повідомлення про підозру. 5 2 12 

Тема № 13. Зупинення та закінчення досудового слідства. 5 2 12 

Тема № 14. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під 

час досудового розслідування. 

5 2 12 

Тема № 15. Підсудність та підготовче судове 

провадження.  Судовий розгляд. 

5 4 12 

Тема № 16. Провадження з перегляду судових рішень. 5 4 15 

Тема № 17. Виконання судових рішень. 4 2 15 

Тема № 18. Особливі порядки кримінального 

провадження. 

4 4 15 

Тема № 19. Міжнародне співробітництво під час 

кримінального провадження. 

2 

 

2 15 

Всього: 90 60 240 

5. Політика курсу 

Письмові роботи: 

Планується виконання студентами обов’язкових та додаткових декількох видів 

письмових робіт: обов’язкової письмової контрольної роботи, письмових тестових завдань 

за темами, винесеними на самостійне опрацювання.  

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, 

усвідомлюючи наслідки її порушення. 

Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні заняття курсу.  

Пропуски семінарських (практичних, лабораторних) занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку.  

6. Рекомендована література 

       

1. Кримінальний процес : навч. посіб. для підготовки до іспиту / О. В. Капліна, М. 

О. Карпенко, В. І. Маринів та ін. – Х. : Право, 2016. – 288 с. 

 2. Кримінальне процесуальне право України : [навчальний посібник] / За редакцією 

професорів В. Г. Гончаренка та В. А. Колесника. – К.: Юстиніан, 2014. – 576 с. 



3.Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива  частини: навч. 

посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. Хабло. – 3-тє вид., доповн. і 

переробл. – К.: Скіф, 2013. – 250с. 

4.Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар/ за 

ред. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстиніан, 2012. – 1217 с. 

5. Лобойко  Л.  М.  Кримінальний  процес:  Підручник.  –  К.:  Істина,  2014. – 432 с. 

6.Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2 

т. Т.2 /Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, 

В.П. Пшонки, А.В. Портнова – Х.: Право, 2012. – 664 с. 

7. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник / В. 

М. Тертишник. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2014. – 438с. 

8. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник / 

В. М. Тертишник. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2014. – 420с. 
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