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бакалавр правоохоронної діяльності
офіцер тактичного рівня Державної прикордонної служби України
денна
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АНОТАЦІЯ КУРСУ
Навчальна дисципліна «Кримінальний процес», є обов’язковою для вивчення ОПП «Правоохоронна діяльність». Вивчається протягом 7
та 8 семестрів на кафедрі Теорії права та кримінально-процесуальної діяльності.
Метою вивчення навчальної дисципліни “Кримінальний процес” є:
1. Навчальна:
- поглиблене вивчення курсантами усіх положень кримінального процесуального законодавства та практики його застосування;
- набуття навичок і вмінь ефективного застосування чинного законодавства при виконанні завдань кримінального судочинства,
встановлення істини, захисту прав та свобод людини;
- формування навичок прийняття юридичних рішень та складання процесуальних документів у кримінальних провадженнях, зокрема
при здійсненні кримінально-процесуальної функції оперативними підрозділами Державної прикордонної служби України.
2. Загальноосвітня:
- підвищення правової культури курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України та ерудиції майбутніх
офіцерів-прикордонників.
3. Виховна:
- формування впевненості у благонадійності правової системи, ідей справедливості правосуддя, відданості ідеям істини, добра,
законності, почуття відповідальності перед суспільством, державою і людиною, звички сумлінного виконання приписів законів.
Завдання навчальної дисципліни «Кримінальний процес» полягає у вивченні здійснення кримінального судочинства у кримінальних
провадженнях органами суду, прокуратури та досудового розслідування та практики застосування норм кримінального процесуального
права.
Результати навчання
В результаті вивчення навчальної дисципліни “Кримінальний процес” курсанти повинні:
знати:
- поняття і завдання кримінального судочинства;
- джерела та засади кримінального провадження;
- процесуальні гарантії захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб у кримінальному провадженні;
- кримінально-процесуальні функції та правовий статус суб’єктів кримінального провадження;
- теорію доказів та прийняття процесуальних рішень;
- основні положення провадження у кримінальних провадженнях у різних стадіях кримінального процесу;
- процесуальні методи і форми попередження кримінальних правопорушень;
- процесуальні форми взаємодії органів та осіб, що здійснюють кримінально-процесуальну діяльність;
- проблемні питання розвитку кримінального процесу в Україні;
вміти:
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- орієнтуватися у системі кримінального процесуального законодавства України, в судовій практиці у кримінальних провадженнях та
практиці органів досудового розслідування;
- використовувати дані науки кримінального процесуального права при тлумаченні та застосуванні кримінальних процесуальних норм;
- збирати фактичні дані, аналізувати й оцінювати їх належність, достовірність, допустимість і достатність для прийняття правомірних
процесуальних рішень;
- самостійно проводити слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії;
- організовувати та здійснювати взаємодію правоохоронних органів в рамках інтегрованого управління кордонами;
- юридично грамотно складати процесуальні документи у кримінальних провадженнях;
- приймати законні та обґрунтовані процесуальні рішення, організовувати їх виконання;
- самостійно працювати та вирішувати практичні завдання;
ознайомитись:
- з порядком проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- з основами взаємодії оперативних підрозділів з іншими правоохоронними та судовими органами;
- з перспективами розвитку кримінального процесуального права та практики його застосування.

ВИКЛАДАЧІ:
Старший викладач кафедри теорії права та кримінально-процесуальної діяльності кандидат педаогічних наук,
доцент Наталія ЛОГІНОВА, e-mail: natalialgnv@i.ua.
ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

Кримінальне право, кримінологія.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Навчальні аудиторії кафедри
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ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ

Семестр

Кількість кредитів ЕСТS

усього аудиторних
занять

лекції

семінари

практичні заняття

VII

1,5

78

40

18

12

10

VIІІ

3,5

72

50

16

12

16

6

12

5,00

150

90

34

24

26

6

24

Усього

12

екзамен

самостійна робота

реферат
12

навчальне кримінальне
провадження

усього

підсумковий контроль

індивідуальні заняття

лабораторні заняття

групові заняття

загальна

12

залік

Курс
4

Індивідуальна
робота

Аудиторна робота

диференційований залік

Розподіл за
семестрами

Кількість годин

26
12

10

12

36

+

Основні методи навчання: МН1.1; МН1.3; МН1.5; МН2.1; МН3.2; МН3.6; МН4.1; МН4.2.
Основні методи контролю навчальних досягнень: МК1.2; МК2.2; МК2.4; МК2.6; МК3.1; МК3.2; МК3.3; МК4.1;
МК4.3; МК4.4.
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КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ КУРСАНТАМИ
Шифр

Компетентність

Методи контролю

Загальні компетентності
ЗК-1
ЗК-2
ЗК-3
ЗК-6
ЗК-7
ЗК-8
ЗК-10

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем
Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
Здатність приймати обґрунтовані рішення
Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність
його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в
Україні

СК-1

Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових основ МК1.2; МК2.2; МК2.4; МК2.6;
правоохоронної діяльності; дотримання основних принципів реалізації МК3.1; МК3.2; МК3.3; МК4.1;
правоохоронної функції держави

СК-2

Здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства у МК3.2; МК3.3; МК4.1; МК4.3;
сфері правоохоронної діяльності
МК4.4.

СК-3

Здатність професійно оперувати категоріально-понятійним апаратом права і МК1.2; МК2.2; МК2.4; МК2.6;
правоохоронної діяльності
МК3.1; МК3.2; МК3.3; МК4.1;

Фахові компетентності спеціальності
МК4.3; МК4.4.

СК-6
СК-7

СК-13

МК4.3; МК4.4.
Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати МК3.2; МК3.3; МК4.1; МК4.3;
аргументовані висновки та рекомендації
МК4.4.
Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості та МК1.2; МК2.2; МК2.4; МК2.6;
суспільства, протидіяти нелегальній (незаконній) міграції, тероризму та торгівлі МК3.1; МК3.2; МК3.3; МК4.1;
людьми
МК4.3; МК4.4.
Здатність забезпечувати охорону об’єктів державної власності, державну охорону
органів державної влади України та безпеку взятих під захист осіб, охорону МК1.2; МК2.2; МК2.4; МК2.6;
фізичних осіб та об’єктів приватної і комунальної власності
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Шифр
СК-19
СК-20

Компетентність

Методи контролю

Здатність забезпечувати охорону державної таємниці та працювати з носіями МК3.2; МК3.3; МК4.1; МК4.3;
інформації з обмеженим доступом

МК4.4.
Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення МК1.2; МК2.2; МК2.4; МК2.6;
адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів, спрямованих на усунення МК3.1; МК3.2; МК3.3; МК4.1;
загроз життю та здоров’ю фізичних осіб та публічній безпеці
МК4.3; МК4.4.

7
ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЯГНЕННЯ КУРСАНТАМИ
Шифр
РН-3

НАВЧАННЯ,

Компетентність

МЕТОДИ

НАВЧАННЯ

Методи навчання

Збирати необхідну інформацію з різних джерел, МН1.1; МН1.3; МН1.5;
аналізувати і оцінювати її.
МН2.1; МН3.2; МН3.6;

МН4.1; МН4.2.
РН-4

РН-5

РН-7

РН-10

РН-12
РН-13

Формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати МН1.1; МН1.3; МН1.5;
висновки.
МН2.1; МН3.2; МН3.6;

МН4.1; МН4.2.
питань МН1.1; МН1.3; МН1.5

Розробляти тексти та документи з
професійної
діяльності,
вільно
спілкуватися
українською та іноземною мовами усно і письмо у
соціальній і професійній сферах.
Здійснювати координацію діяльності суб’єктів
забезпечення публічної безпеки і порядку, а також
комунікацію з фізичними та юридичними особами з
метою своєчасного реагування на кримінальні
злочини, адміністративні правопорушення та події.
Виокремлювати юридично значущі факти і
формувати обґрунтовані правові висновки.

ТА

КОНТРОЛЬ

РІВНЯ

Оцінювання
МК1.2; МК2.2; МК2.4; МК2.6;
МК3.1; МК3.2; МК3.3; МК4.1;
МК4.3; МК4.4.
МК3.2; МК3.3; МК4.1; МК4.3;
МК4.4.
МК3.2; МК3.3; МК4.1; МК4.3;
МК4.4.

МН1.1; МН1.3; МН1.5;
МН2.1; МН3.2; МН3.6;
МН4.1; МН4.2.

МК3.2; МК3.3; МК4.1; МК4.3;
МК4.4.

МН1.1; МН1.3; МН1.5;
МН2.1; МН3.2; МН3.6;
МН4.1; МН4.2.
Адаптуватися і ефективно діяти за звичних умов МН1.1; МН1.3; МН1.5;

МК3.2; МК3.3; МК4.1; МК4.3;
МК4.4.

правоохоронної діяльності та за умов ускладнення
оперативної обстановки.
Знати і розуміти відповідні вимоги законодавства, МН1.1; МН1.3; МН1.5;
грамотно оформлювати процесуальні документи, що МН2.1; МН3.2; МН3.6;
використовуються під час провадження у справах
МН4.1; МН4.2.
про адміністративні правопорушення, здійснювати
превентивні та примусові
заходи,
а також
кваліфікацію адміністративних та кримінальних
правопорушень.

ЇХ

МК3.2; МК3.3; МК4.1; МК4.3;
МК4.4.
МК3.2; МК3.3; МК4.1; МК4.3;
МК4.4.
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Шифр
РН-15

РН-16

РН-17

РН-20

РН-21

РН-22

Компетентність

Методи навчання

Працювати автономно і в команді, виконуючи МН1.1; МН1.3; МН1.5;
посадові обов’язки та під час розв’язання складних МН2.1; МН3.2; МН3.6;
спеціалізованих задач правоохоронної діяльності.

МН4.1; МН4.2.
Застосовувати заходи, спрямовані на усунення МН1.1; МН1.3; МН1.5;
загрози життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній МН2.1; МН3.2; МН3.6;
безпеці,
що
виникли
внаслідок
учинення
МН4.1; МН4.2.
кримінального злочину чи адміністративного
правопорушення.
Використовувати основні методи та засоби
забезпечення
правопорядку
в
державі,
дотримуватись прав і свобод людини і громадянина,
попередження
та
припинення
нелегальної
(незаконної) міграції та інших загроз національної
безпеки держави (кібербезпеку, економічну та
інформаційну безпеку тощо).
Підтримувати встановлені на законодавчому рівні
умови дотримання дозвільної системи.

МН1.1; МН1.3; МН1.5;
МН2.1; МН3.2; МН3.6;
МН4.1; МН4.2.

Оцінювання
МК3.2; МК3.3; МК4.1; МК4.3;
МК4.4.
МК3.2; МК3.3; МК4.1; МК4.3;
МК4.4.

МК1.2; МК2.2; МК2.4; МК2.6;
МК3.1; МК3.2; МК3.3; МК4.1;
МК4.3; МК4.4.

МН1.1; МН1.3; МН1.5;
МН2.1; МН3.2; МН3.6;
МН4.1; МН4.2.
Організовувати заходи щодо режиму секретності та МН1.1; МН1.3; МН1.5;
захисту інформації.
МН2.1; МН3.2; МН3.6;
МН4.1; МН4.2.

МК3.2; МК3.3; МК4.1; МК4.3;
МК4.4.

Вміти оцінювати обстановку, рівень потенційних МН1.1; МН1.3; МН1.5;
загроз та викликів, прогнозувати розвиток МН2.1; МН3.2; МН3.6;
обстановки, дій правопорушників та противника,
МН4.1; МН4.2.
вживати заходів з метою запобігання, виявлення та
припинення правопорушень.

МК3.2; МК3.3; МК4.1; МК4.3;
МК4.4.

МК1.2; МК2.2; МК2.4; МК2.6;
МК3.1; МК3.2; МК3.3; МК4.1;
МК4.3; МК4.4.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
№
теми
1
2

3

4

Найменування тем

Кількість
годин

Предмет та методологія
криміналістики.
Криміналістична
ідентифікація
Загальні положення
криміналістичної техніки

2

Судова фотографія
та відео-звукозапис

4

Трасологія

6

6

Техніко-криміналістичне
дослідження документів
та письма
Ідентифікація людини
за ознаками зовнішності.
Криміналістичний облік
Загальні положення
криміналістичної тактики

4

Тактика огляду місця події

6

Тактика допиту

6

10

11

12

4

5

6

7

Місяці

10
11

12
Л2

Лз2

Л2

Пз2

Л2

Пз2

Л2

Пз2

Л2

Пз2

Тактика затримання та
обшуку

6

Тактика слідчого
експерименту

6

1/1-2л; 2/1-2л; 3/1-2л; 3/2-2лб
4/1-2л;
4/2-2пр
4/3-2лб;
5/1л-2л; 5/2-2пр 6/1-2л;6/2-2пр;
7/1-2л; 7/2-2пр (МК №1)
8/1-2л;
9/1-2л;
9/2-2с;
9/3-2лаб; 10/1-2л; 10/2-2с

1

10/3-2пр; 11/1-2л

2

11/2-2с; 11/3-2пр; 12/1-2л;
12/2-2с; 12/3-2пр;

3

13/1-2л; 13/2-2пр; 14/1-2л;
14/2-2пр (МК №2); 15/1-2л;
16/1-2л; 16/2-2с;
17/1-2л ; 17/2-2с;
18/1-2л; 18/2-2с; 19/1-2л;
19/2–2пр; (МК№3);
Курсова робота 6 год
Екзамен - 6 год.

Лз2

4

2

Номери тем,
занять та кількість годин

9

Л2

4

9

3

2

Судова балістика

8

2

Л2

5

7

Номери, вид занять та кількість годин
1

4

5

Л2
Л2

Сз2

Лз2

Л2

Сз2

Пз2

Л2

Сз2

Пз2

Л2

Сз2

Пз2

Кількість
годин

10
Тактика пред’явлення для
впізнання

4

Тактика призначення та
проведення судових
експертиз
Загальні положення
методики розслідування
злочинів
Розслідування вбивств
та зґвалтувань

4

17

Розслідування злочинів проти
власності

4

18

Розслідування злочинів
у сфері службової діяльності

4

19

Розслідування злочинів,
пов’язаних із порушенням
державного кордону
Курсова робота

4

Екзамен

6

Усього

90

13

14

15

16

Л2

Пз2

Л2

Пз2

2
Л2
4

6

Л2

Сз2

Л2

Сз2

Л2

Сз2

Л2

Пз2

Кр
Е6
50

30

10

11
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять

1

Кількість
годин
5

Найменування теми і навчальні питання
4 курс
ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ТА СИСТЕМА
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Сутність кримінального процесу
1. Поняття, форми та завдання кримінального процесу.
2. Кримінально-процесуальні правовідносини.
3. Стадії кримінального процесу.
4. Кримінально-процесуальні функції.
Виконання реферату за заданою тематикою

1

Лекція

2

15

2

Індивідуальн
е завдання
(реферат)
Семінар

2

Загальні поняття кримінального процесу України
1. Сутність кримінального процесу:
а) поняття та завдання кримінального процесу;
б) кримінально-процесуальні правовідносини;
в) стадії кримінального процесу.
2. Кримінально-процесуальні акти, їх види та значення.

Самостійна
робота

2

1.
2.
3.

Історичні форми кримінального процесу.
Завдання кримінального процесу.
Кримінально-процесуальні акти.

4. Кримінальний процес у системі інших галузей права та наук.
5. Поняття та види стадій кримінального процесу.
6. Процесуальні строки і судові витрати.

Література

[1.1];
[1.3, ст. 2];
[2.1, с. 6-26];
[2.2, с. 7-81]

[1.1];
[1.3, ст. 2];
[2.1, с. 6-26];
[2.2, с. 7-81]
[3.4, с.27-28]
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№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять

2

Кількість
годин

1

лекція

5
2

2
3

семінар
Практичне
заняття

2
2

Самостійна
робота

1

Найменування теми і навчальні питання
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Джерела кримінально-процесуального права
1. Кримінальний процес як наука та навчальна дисципліна, їх
завдання.
2. Кримінально-процесуальний
закон
і
кримінальнопроцесуальні норми.
3. Чинність кримінально-процесуального закону в просторі, у
часі і щодо осіб.
4. Процесуальні гарантії та процесуальна форма.
Практичні аспекти застосування кримінально-процесуального
законодавства
1. Кримінально-процесуальний закон та норми, їх чинність.
2. Проблеми
законодавчого
регулювання
кримінальнопроцесуальної діяльності.

Література

[1.1];[1.2];
[1.3, ст. 1-6];
[2.1, с. 2741];
[1.6]

[3.4, с.29-31]
[1.1];[1.2];
[1.3, ст. 1-6];
[2.1, с. 2741];
[1.7]

1. КонституціяУкраїни, Кримінальнийпроцесуальний кодекс [3.4, с.29-31]
України та міжнародні угоди як джерелакримінальнопроцесуального права.
2. Закони, щомістятькримінально-процесуальнінорми.
3. Особливості правового регулюванняорганізаціїкримінальнопроцесуальноїдіяльностіоперативнихпідрозділівДержавноїприкор
донноїслужбиУкраїни.
4. Аналогіякримінально-процесуального закону.
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№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять

3

Кількість
годин
6
2

1

Лекція

2

Практичне
заняття

2

Самостійна
робота

2

Найменування теми і навчальні питання
ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Поняття та система засад кримінального судочинства
України
1. Поняття засад кримінального процесу.
2. Система засад кримінального провадження.
3. Характеристика окремих засад кримінального процесу.
Практичні аспекти реалізації засад кримінального
провадження
1. Принципи діяльності державних органів та посадових осіб при
виконанні завдань кримінального судочинства.
2. Проблеми реалізації прав та законних інтересів громадян у
кримінальному судочинстві.
1. Засада верховенства права. Рівність перед законом і судом.
2. Забезпечення права на свободу та особистунедоторканість.
3. Невтручання в приватнежиття. Недоторканість права
власності.
4. Презумпціяневинуватості та забезпеченнядоведеності вини.
5. Свобода
відсамовикриття
та
право
свідчитипротиблизькихродичів та членівсім'ї. Забезпечення права
на захист.
6. Доступ до правосуддя та обов’язковістьсудовихрішень.
7. Змагальністьсторін та свобода в поданні ними суду
своїхдоказів і у доведенні перед судом їхпереконливості.
8. Забезпечення права на оскарженняпроцесуальнихрішень,
дійчибездіяльності.
9. Моваякоюздійснюєтьсякримінальнепровадження.

Література

[1.1];[1.21;
[1.3, гл. 2];
[2.1, с. 4273];
[1.1];[1.2];
[1.3, гл.2];
[2.1, с. 4273]; [2.2, с.
82-125]
[1.1];[1.2];
[1.3, гл.2];
[2.1, с. 4273]; [2.2, с.
82-125]
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№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять

4

Кількість
годин

1

Лекція

8
2

2

Семінар

2

3

Практичне
заняття

2

Самостійна
робота

2

Найменування теми і навчальні питання
СУБ’ЄКТИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Суб’єкти кримінального провадження
1. Поняття,
класифікація
та
характеристика
суб’єктів
кримінального процесу.
2. Обставини, що виключають можливість участі суб’єктів у
кримінальному процесі.
Особливості участі сторін у кримінальному провадженні
1. Суд, слідчий суддя, присяжний як суб’єкти кримінальнопроцесуальної діяльності.
2. Сторона обвинувачення.
3. Сторона захисту.
Реалізація процесуальних повноважень суб’єктами
кримінального судочинства
1. Повноваження керівника органу досудового розслідування.
2. Оперативні підрозділи Державної прикордонної служби
України як суб’єкт кримінального процесу.
2. Потерпілий та інші учасники у кримінальному провадженні. Їх
процесуальний статус.
1.
Повноваженняорганівдосудовогорозслідування
та
формиїхреалізації в кримінальномусудочинстві.
3. Повноваження прокурора у кримінальномусудочинстві
4. Захисник у кримінальномусудочинстві
5. Права та обов’язкипідозрюваного у вчиненнізлочину
6. Права та обов’язкипотерпілого
7. Права та обов’язкизаявника
8. Поняті як учасникикримінальногопроцесу
9. Повноваженняперекладача, експерта та спеціаліста у
кримінальномусудочинстві

Література
[1.1];[1.3, гл.
3]; [2.1, с. 74101];[2.2, с.
126-201];
[3.8, с.5-60]
[3.4, с. 34-36]

[1.1];
[1.3, гл. 3];
[2.1, с. 74101]; [2.2, с.
126-201][3.2,
с.29-68]
[1.1];[1.3,
гл.3];[2.1, с.
74-101]; [2.2,
с. 126-201];
[3.2, с.71-97]
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№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять

5

Кількість
годин
8

1

лекція

2

2

семінар

2

Самостійна
робота

2

Найменування теми і навчальні питання
Доказування і докази
у кримінальному провадженні
Докази в кримінальному процесі
1. Поняття доказів та їх процесуальних джерел.
2. Класифікація доказів та їх процесуальних джерел.
3. Особливості збирання та оцінки окремих джерел доказів.

Література

[1.1]; [1.3,
гл.4]; [2.1, с.
111-149];
[2.2, с. 261375]
Практика доказування у кримінальних провадженнях органами [1.1];[1.3,
гл.4];[2.1, с.
розслідування
1. Зміст кримінально-процесуального доказування.
111-149];
2. Значення доказів у кримінальному процесі.
[2.2, с. 261375]
1. Теорія доказів та доказове право.
[3.4, с.38-39]
2. Поняття та система доказів, їх правові властивості.
3. Показання свідка і потерпілого.
4. Показання підозрюваного та обвинуваченого.
5. Показання з чужих слів.
6. Висновок експерта.
7. Речові докази.
7. Документи.
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№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять

6

Кількість
годин
14

НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМИ І НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ
ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО
ПРОВАДЖЕННЯ
Загальні засади застосування заходів забезпечення
кримінального провадження
1. Поняття, призначення та система заходів забезпечення
кримінального провадження.
2. Загальні
засади
застосування
заходів
забезпечення
кримінального провадження.
3. Характеристика окремих заходів забезпечення кримінального
провадження
Особливостізастосування заходів забезпечення кримінального
провадження
1. Порядок дій військовослужбовців ДПСУ у разі затримання
особи підозрюваної у вчинення злочину без ухвали слідчого судді.
2. Алгоритм дій військовослужбовців ДПСУ у разі виконання
доручення на затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину.
3. Порядок оформлення осіб затриманих за підозрою у вчиненні
злочину

1

лекція

2

2

Семінар

2

3

Практичне
заняття

2

Затримання підозрюваного
1.
Протокол затримання особи підозрюваної у вчиненні
злочину
2. Протокол передавання особи та тимчасово вилученого майна.

Самостійна
робота

2

1. Мета та підставизастосуваннязапобіжнихзаходів.
2. Особистезобов'язання.
3. Затриманняпідозрюваного.
4. Триманняпідвартою: поняття, підстави та порядок обрання,
строки.
5. Порядок утриманняосіб, взятихпідварту.
6. Застава як запобіжнийзахід.

Література

[1.1];[1.2];
[1.8];[1.3, гл.
10-18]; [2.1,
с. 370-392];
[2.2, с. 656681]; [3.7]

[1.1];[1.2];
[1.8];[1.3,гл.1
0-18]; [2.1, с.
370-392];
[2.2, с. 656681]

[1.1-1.2];
[1.8];[1.3, ст.
208];[2.1,с.
370-392];[2.2,
с.656-681];
[3.1]
[3.4, с. 41-42]
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7. Домашнійарешт.
7. Привід як захід процесуального примусу.
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№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять

Кількість
годин

7

9
Лекція

1

2

2

Семінар

Самостійна
робота

2

1

Найменування теми і навчальні питання
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО
РОЗСЛІДУВАННЯ
Основні положення досудового розслідування
1. Поняття і завдання стадії досудового розслідування.
2. Форми досудового розслідування.
3. Поняття та види умов провадження досудового розслідування.

Література

[1.1];[1.3,
гл.19];[2.1, с.
260-293];
[2.2, с. 419477]
[3.4, с. 48-50]
Сутність стадії досудового розслідування
1. Досудове розслідування як стадія кримінального процесу.
[1.1];
2. Досудове слідство у злочинах.
[1.3, гл.19];
3.
Дізнання
у кримінальних проступках як
форма [2.1, с. 260досудовогорозслідування.
293]; [2.2, с.
419-477]
1. Порядок провадженнядізнання.
[3.4, с. 15-16]
2. Дотримання правил про підслідність.
3. Дотримання строків досудового розслідування (слідства).
4. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та іншими
учасниками кримінального провадження.
5. Недопустимість
розголошення
даних
досудового
розслідування.
6. Використання науково-технічних засобів при розслідуванні
злочинів.
7. Об’єднання та виділення кримінальних справ.
8. Здійснення прокурорського нагляду, судового та відомчого
контролю за законністю в діяльності органів досудового
розслідування.
10. Можливість оскарження до суду рішень та дій органів
дізнання, слідчого та прокурора.

№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять

Кількість
годин

8

22
1

лекція

2

2

лекція

2

3

Семінар

2

4

практичне

2

5

практичне

2

Найменування теми і навчальні питання
СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ
Порядок проведення слідчих (розшукових) дій
1. Обшук. Отримання дозволу на проведення обшуку.
2. Слідчий
експеримент.
Шляхи
проведення
слідчого
експерименту.
3. Призначення експертизи та її особливості у справах про
порушення державного кордону.
4. Загальні
положення
проведення
негласних
слідчих
(розшукових) дій.
Особливості провадження та фіксації слідчих дій
1.
Вимоги до проведенняслідчих (розшукових) дій.
2.
Підстави
для
проведеннянегласних
(розшукових)
слідчихдій.
3.
Особливостіфіксаціїслідчих (розшукових) дій.
Порядок проведення слідчих (розшукових) дій
5. Обшук. Отримання дозволу на проведення обшуку.
6. Слідчий
експеримент.
Шляхи
проведення
слідчого
експерименту.
7. Призначення експертизи та її особливості у справах про
порушення державного кордону.
8. Загальні
положення
проведення
негласних
слідчих
(розшукових) дій.
Огляд
1. Вивчення ситуаційних завдань та прийняття рішення по них.
2. Складання протоколу огляду місця події та огляду документа.

Література

[1.1];
[1.3, гл. 2021];
[2.1, с. 294339];
[2.2, с. 478627]
[1.3, гл 2021]

[1.1];
[1.3, гл. 2021];
[2.1, с. 294339];
[2.2, с. 478627]

[1.1];[1.3,
гл.20; ст.
237]; [2.1, с.
294-339];
[2.2, с. 478627]; [3.1]
[1.1];[1.3,
Допит
1.
Вивчення ситуаційних завдань та прийняття рішення по гл.20; ст.224
них
]; [2.1, с. 2942.
Складання протоколу допиту свідка чи підозрюваного
339]; [2.2, с.
478-627];
[3.1]
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№
теми

6

Види
навчальних
занять
практичне

2

7

практичне

2

8

практичне

2

Самостійна
робота

2

№
заняття

Кількість
годин

Найменування теми і навчальні питання
Пред’явлення для впізнання
1. Вивчення ситуаційних завдань та прийняття рішення по них
2. Складання протоколу пред’явлення особи (предмету) для
впізнання

Література

[1.1];[1.3,
гл.20;
ст.228]; [2.1,
с. 294339];[2.2, с.
478-627];
[3.1]
[1.1];[1.3,
Обшук
3. Вивчення ситуаційних завдань та прийняття рішення по них
гл.20;
1. Складання протоколу особистого обшуку особи (житла)
ст.234]; [2.1,
с. 294339];[2.2, с.
478-627];
[3.1]
[1.1];[1.3,
Слідчий експеримент
1.
Вивчення ситуаційних завдань та прийняття рішення по гл.20;
них
ст.240]; [2.1,
2.
Складання протоколу проведення слідчого експерименту
с. 294-339];
[2.2, с. 478627];
1. Проведення огляду.
[3.4, с. 53-54]
1. Порядок
проведеннядопитумалолітньоїабонеповнолітньої
особи
2. Порядок
проведеннядопиту
та
впізнання
в
режимівідеоконференції
3. Обшук в житлі особи
4. Освідування особи.
5. Слідчийексперимент.
6. Порядок призначенняекспертизи.
7. Накладенняарешту, огляд та виїмкакореспонденції.
8. Зняттяінформації з електроннихінформаційних систем.
9. Зняттяінформації з транспортнихтелекомунікаційних мереж.
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№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять

Кількість
годин

9

6
1

лекція

2

3

семінар

2

Самостійна
робота

2

Найменування теми і навчальні питання
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Загальні положення повідомлення про підозру
1.
Поняття, зміст та значення повідомлення особи про підозру
2.
Порядок повідомлення про підозру. Допит підозрюваного.
3.
Зміна повідомлення про підозру.
Процесуальний порядок повідомлення про підозру
1. Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру
2. Повідомлення про підозру.
3. Процесуальний порядок повідомлення про підозру.
4. Допит підозрюваного
1. Права та обов’язки підозрюваного
2. Обов'язкові випадки повідомлення про підозру
3. Письмове повідомлення про підозру
4. Порядок повідомлення про підозру. Виклик у кримінальному
провадженні

Література

[1.1];[1.2]
[1.3, гл.
22];[2.1, с.
340-369];
[2.2, с. 636655]
[1.1];[1.2]
[1.3, гл. 22];
[2.1, с. 340369]
[3.4, с. 58-59]

22

№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять

Кількість
годин

10

40
1

Лекція

2

2

Практичне
заняття

2

3

семінар

2

Індивідуальн
е завдання
Самостійна
робота

19
9

Найменування теми і навчальні питання
ЗУПИНЕННЯ І ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО
РОЗСЛІДУВАННЯ
Загальні положення зупинення і закінчення досудового
розслідування
1. Зупинення та відновлення досудового розслідування: поняття,
підстави, умови і процесуальний порядок
2. Форми закінчення досудового розслідування.
3. Закриття кримінального провадження.
4. Звільнення від кримінальної відповідальності.

Література

[1.1];
[1.3, гл. 2324];
[2.1, с. 393420]; [2.2,
с.682-690]

Законність зупинення та закінчення досудового розслідування

[1.1];
[1.3, гл. 2324];
досудового [2.1, с. 393420]; [2.2,
с.682-690]
[1.1];
Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора
1.
Поняття, порядок оскарження, порядок вирішення скарги [1.3, гл. 26];
на рішення, дії чи бездіяльність прокурора
[2.1, с. 448459]; [2.2, с.
2.
Модульний контроль №1.
733-752]
Складання навчального кримінального провадження
1. Зупинення досудового розслідування
2. Закінчення досудового розслідування
3. Обвинувальний акт і реєстр матеріалів
розслідування

1. Підстави та умовизупиненнядосудовогорозслідування
[3.4, с. 60-62]
2. Підставизакриттякримінальногопровадження
3. Формизакінченнядосудовогорозслідуваннякримінальнихпрост
упків
4. Оголошенняобвинуваченому
про
закінченнядосудовогорозслідування
і
відкриттяматеріалівпровадження
5. Обвинувальний акт і реєстрматеріалівдосудовогорозслідування
6. Продовженнястроківдосудовогорозслідування

23
№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять

Кількість
годин

11

4
1

лекція

2

2

Практичне
заняття

2

Самостійна
робота

2

Найменування теми і навчальні питання
ПІДСУДНІСТЬ ТА ПІДГОТОВЧЕ СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Підсудність. Підготовче судове провадження.
1.
Поняття та видипідсудності у кримінальномупровадженні.
2.
Поняття, суть та значенняпідготовчого судового
провадження.
3.
Рішення у підготовчому судовому засіданні.
Процесуальний порядок підготовчого судового провадження
1. Підсудність у кримінальному провадженні.
2. Підготовче судове засідання: порядок, строки та рішення.
3. Закінчення підготовчого провадження і призначення судового
розгляду.
1. Види та зміст підсудності.
2. Направлення справи з одного суду до іншого.
3. Автоматизована система документообігу суду.
4. Порядок і строки підготовчого провадження.
5. Підготовче судове засідання.
6. Матеріали кримінального провадження та право ознайомлення
з ними.

Література

[1.1];
[1.3,гл.3,
27];[1.4];
[2.1, с. 448459]
[1.1];
[1.3,гл.3, 27];
[2.1, с. 448459]; [2.2, с.
733-752]
[3.4, с. 63-65]

№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять

Кількість
годин

12

6
1

лекція

2

2

Семінар

2

Самостійна
робота

2

Найменування теми і навчальні питання
СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ
Загальні
положення
судового
розгляду
кримінального
провадження
1. Суть і значення стадії судового розгляду кримінального
провадження.
2. Загальні положення судового розгляду кримінального
провадження.
3. Порядок судового розгляду кримінального провадження.
Порядок судового розгляду кримінального провадження
1. Підготовча частина судового засідання.
1. Судове слідство.
2. Судові дебати.
3. Останнє слово обвинуваченого.
4. Постановлення та проголошення вироку. Судові рішення.

Література

[1.1];
[1.3, гл. 2829];
[2.1, с. 460490]; [2.2, с.
453-461]
[1.1];
[1.3, гл. 2829];
[2.1, с. 460490]; [2.2, с.
453-461]

1. Засади судового розглядупровадження.
[3.4, с. 66-67]
2. Склад суду першоїінстанції.
3. Головуючий в судовому засіданні.
4. Участь обвинуваченого, прокурора, захисника, потерпілого та
іншихсуб’єктів в судовому розгляді.
5. Розпорядок судового засідання.
6. Заходи, якізастосовуються до порушників порядку судового
засідання.
7. Межі судового розгляду, змінаобвинувачення в суді та
притягнення до відповідальностііншихосіб.
8. Частини судового розгляду та їх характеристика.
9. Особливостідослідженняматеріалівсправи
в
судовому
засіданні.
10. Вирок, його значення, правові властивості, види та порядок
постановлення і проголошення.
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№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять

Кількість
годин

13

6
1

лекція

2

2

семінар

2

Самостійна
робота

2

Найменування теми і навчальні питання

Література

СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ З ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ
РІШЕНЬ
Перевірка рішень судів в апеляційному та касаційному порядку
1. Сутність апеляційного провадження.
2. Перегляд рішень у суді апеляційної інстанції.
3. Сутність касаційного провадження.
4. Перегляд рішень у суді касаційної інстанції.

[1.1];
[1.3, гл. 3132];
[2.1, с. 491520]; [2.2, с.
883-926]
[1.1];
Апеляційне та касаційне провадження
1. Сутність апеляційного провадження.
[1.3, гл. 311. Порядок та строки перегляду рішень у суді апеляційної 32];
інстанції.
[2.1, с. 4912. Сутність касаційного провадження.
520]; [2.2, с.
3. Порядок та строки перегляду рішень у суді касаційної 883-926]
інстанції.
1. Строки
апеляційного
та [3.4, с. 68-70]
касаційногооскарженнясудовихрішень.
2. Межіповноважень суду апеляційної та касаційноїінстанції.
3. Однобічністьабонеповнотадосудовогорозслідування.
4. Невідповідністьвисновків
суду
першоїінстанціїфактичнимобставинамкримінальногопровадження
.
5. Істотніпорушеннявимогкримінально-процесуального закону.
6. Неправильнезастосування
закону
про
кримінальнувідповідальність.
7. Невідповідністьпризначеного
судом
покаранняступенютяжкостікримінальногоправопорушення
та
особіобвинуваченого.
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№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять

Кількість
годин

14

6
1

лекція

2

2

Семінар

2

Самостійна
робота

2

Найменування теми і навчальні питання
ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ ПРОВАДЖЕННЯ У
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
Загальна характеристика особливих порядків провадження у
кримінальному процесі України
1. Провадження у справах приватного обвинувачення.
2. Провадження на підставі угод.
3. Провадження у справах щодо окремої категорії осіб.
4. Порядок провадження щодо неповнолітніх.
Диференціаціяпроцесуальноїформи
у
кримінальномупроцесіУкраїни
1.
Підстави та порядок провадження на підставі угод про
визнання вини та примирення.
2.
Особливості провадження у справах про злочини
неповнолітніх.
3.
Підстави та порядок здійснення досудового розслідування
щодо застосування примусових заходів медичного характеру.
4.
Підстави та порядок провадження у суді присяжних.
1.
Поняття та види особливих порядків провадження у
кримінальному процесі України.
2.
Зміст угоди про примирення та визнання винуватості.
3.
Наслідки затвердження та укладення угоди.
4.
Особливості початку кримінального провадження у формі
приватного обвинувачення, приводи та підстави.
5.
Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок
провадження. повідомлення про підозру.
6.
Порядок застосування примусових заходів виховного
характеру.
7.
Підстави та порядок здійснення досудового розслідування
щодо застосування примусових заходів медичного характеру.
8.
Кримінальне провадження, яке містить відомості, що
становлять державну таємницю.
9.
Особливості кримінального провадження на території

Література

[1.1];[1.3,гл.
35-41];
[2.2, с. 927938]

[1.1];
[1.3,гл. 35-41,
32-1];
[2.2, с. 927938]

[3.4, с. 73-74]
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№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять

Кількість
годин

Найменування теми і навчальні питання
дипломатичних представництв, консульських установ України
10.
Виклик присяжних.
11.
Порядок наради і голосування в суді присяжних.

Література

№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять

Кількість
годин

15

12
1

лекція

2

2

Практичне
заняття

2

Самостійна
робота

8

Найменування теми і навчальні питання

Література

ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ
Виконавче провадження у кримінальному процесі
1. Сутність стадії виконання судових рішень
2. Набрання судовим рішенням законної сили і звернення його до
виконання
3. Процесуальні питання, які вирішуються судом під час
виконання вироків.
Виконавче провадження
1.
Сутність виконавчого провадження.
2.
Суб’єкти виконання вироку. Нагляд прокурора за
законністю виконання вироку.
3.
Питання контрольної роботи
1. Суть і значення стадії виконання вироку, ухвали і постанови
суду
2. Питання, які виникають в процесі звернення вироку до виконання
3. Питання, які виникають і вирішуються судом в процесі фактичного
виконання вироку
4. Питання, які вирішуються судом після відбуття засудженим покарання

5. Порядок
вирішення
виконаннямвироку.
Екзамен
Усього за дисципліну

6
150

судом

питань,

пов’язаних

з

[1.1];
[1.3,Р. 8];
[2.2, с.928971]

[1.1];
[1.3, Р. 8];
[2.2, с.928971]
[3.4, с. 71-72]
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ОЦІНЮВАННЯ
Поточне рубіжне та підсумкове оцінювання здійснюється відповідно до положення https://nadpsu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/01/polozh-otsinka-2020-_12.01.-.pdf.
ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)
Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики.
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені терміни. Якщо здобувач вищої освіти
був відсутній на заняттях з будь-якої причини, він/вона відпрацьовують навчальні питання та завдання в часи
самостійної підготовки та у встановлені викладачем терміни обов’язково звітують про опанування ними навчального
матеріалу. Курсанти, які пропустили більше 30% з тих занять, де було передбачено оцінювання, одержали
середньоарифметичну з поточних оцінок нижче 2,60, тобто менше 70% позитивних оцінок від загальної кількості, не
відзвітували за індивідуальну та самостійну роботу, до семестрового контролю не допускаються.
У разі коли курсант не виконав умови допуску до складання семестрового контролю, завчасно, але не пізніше
трьох робочих днів до складання семестрового контролю, рішенням кафедри йому встановлюється індивідуальний
термін ліквідації заборгованості. Якщо курсант (слухач, студент) не ліквідовує заборгованість у визначений кафедрою
термін, то він вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми навчальної дисципліни і в відомості обліку
успішності, в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «незадовільно» за національною шкалою, 50 балів
за 100-бальною шкалою і FХ – за шкалою ЄКТС. При повній відсутності позитивних поточних оцінок, за визначені
звітності, і не ліквідації заборгованості у визначений кафедрою термін, курсанту (слухачу, студенту) курс з навчальної
дисципліни не зараховується і в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «недопущений» за національною
шкалою, 17 балів за 100-бальною шкалою і F за шкалою ЄКТС. В такому випадку курсант (слухач, студент)
представляється на засідання Вченої ради факультету, академії і йому пропонується пройти повний курс повторно. У
разі відмови розглядається питання про його відрахування з академії.
Дотримання академічної доброчесності
Під час навчання учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватися академічної доброчесності: етичних
принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання,
викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або
наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічним складом передбачає:



посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
дотримання норм законодавства про авторське право;
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надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну,
творчу) діяльність;

контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.


Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів
навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і
можливостей);

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.
За порушення академічної доброчесності учасники освітнього процесу закладу вищої освіти можуть бути
притягнені до такої академічної відповідальності.
Нормативно-правове забезпечення: https://nadpsu.edu.ua/osvita/normatyvno-pravove-zabezpechennia/.
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Додаток А
Методи навчання та методи контролю навчальних досягнень
Шифр

Метод навчання

1. Словесні методи
МН 1.1 Лекція
МН 1.2 Розповідь
МН 1.3 Пояснення
МН 1.4 Бесіда
МН 1.5 Інструктаж
МН 1.6 Дискусія
МН 1.7 Диспут
2. Наочні методи
МН 2.1 Демонстрація
МН 2.2 Ілюстрація
МН 2.3 Спостереження
3. Практичні методи
МН 3.1 Лабораторна робота
МН 3.2 Практична робота
МН 3.3 Пробні вправи
МН 3.4 Творчі вправи
МН 3.5 Усні вправи
МН 3.6 Практичні вправи
МН 3.7 Графічні вправи
МН 3.8 Технічні вправи
МН 3.9 Групові вправи
4. Методи самостійного та індивідуального
навчання
МН 4.1 Рецептивний
МН 4.2 Репродуктивний

Шифр

Метод контролю навчальних досягнень

1. Попередній контроль
МК 1.1
Вибірковий усний
МК 1.2
Фронтальний письмовий
МК 1.3
Фронтальний тестовий
МК 1.4
Фронтальний проблемний
2. Поточний контроль
МК 2.1
Вибірковий усний
МК 2.2
Колоквіум
МК 2.3
Контрольна робота
МК 2.4
Тестування
МК 2.5
Захист звіту з лабораторної роботи
МК 2.6
Захист звіту з практичної роботи
МК 2.7
Індивідуальна розрахункова робота
МК 2.8
Реферат
3. Рубіжний контроль
МК 3.1
Фронтальний письмовий
МК 3.2
Фронтальний тестовий
МК 3.3
Фронтальний проблемний
4. Підсумковий контроль
МК 4.1
Усний
МК 4.2
Письмовий
МК 4.3
Тестовий
МК 4.4
Проблемний
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МН 4.3
МН 4.4

Евристичний
Дослідницький

