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Силабус навчальної дисципліни 

«КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС» 
Галузь знань: 08 Право 

Спеціальність: 081 Право 

Освітньо-професійна програма: 

«Право» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

6 кредитів / 180 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

В своїй майбутній професійній діяльності студенти будуть 

працювати в системі судових, правоохоронних та правозахисних 

органів, які виконують, крім іншого, функції з розкриття 

кримінальних правопорушень та судового розгляду кримінальних 

справ.  

Без знання норм кримінального процесуального права, що 

регламентують вказану діяльність, неможливо належним чином 

виконувати покладені обов’язки та здійснювати реалізацію наданих 

особі прав. Тому знання, отримані студентами під час вивченні 

навчальної дисципліни, стануть їм в нагоді під час роботи в судових 

органах, органах досудового розслідування, прокуратурі, 

оперативних підрозділах правоохоронних органів та адвокатурі. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Норми, що встановлюють засади кримінального процесу, права 

та обов’язки учасників кримінального процесу; регламентують 

порядок проведення досудового розслідування та судового розгляду 

кримінальних справ, виконання судових рішень, міжнародного 

співробітництва у кримінальних провадженнях. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Навчальний курс спрямований на формування у студентів 

творчих здібностей та засвоєння викладеного матеріалу, зокрема, 

щодо системи засад кримінального процесу та його основного 

понятійного апарату; процесуального статусу його суб’єктів; 

процедури досудового розслідування, провадження в судах першої, 

апеляційної та касаційної інстанцій; перегляду справ за 

нововиявленими та виключними обставинами; виконання судових 

рішень; особливих порядків кримінального провадження; 

міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, 

що допоможе їм у майбутній професійній діяльності. 
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Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою 

обґрунтованістю. 

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

засвоєння складних питань з певної теми. 

Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки. 

Самостійно підготувати проекти необхідних актів застосування 

права відповідно до правового висновку зробленого у різних 

правових ситуаціях. 

Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у правничій діяльності, використовувати навики 

правотворення та правозастосування в суміжних сферах знань; 

Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу. 

Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у 

стандартних та окремих нестандартних ситуаціях. 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово, добре володіти правничою термінологією. 

Уміння планувати і організовувати свою професійну діяльність. 

Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно 

формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх 

обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній 

дискусії. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, 

дисциплінованість, пунктуальність та відповідальність, а також 

працювати у команді колег за фахом. 

Здатність приймати неупереджені і мотивовані рішення, 

визначати інтереси і мотиви поведінки інших осіб, примирювати 

сторони з протилежними інтересами. 

Знання основ теорії та філософії права, структури правничої 

професії та її ролі у суспільстві; 

Знання міжнародних стандартів прав людини; 

Знання Конвенції з захисту прав людини та основоположних 

свобод, а також прецедентної практики Європейського суду з прав 

людини; 

Знання засад і доктрин національного права, а також змісту 

правових інститутів таких фундаментальних галузей права, як: 

конституційне право, адміністративне право і адміністративне 

процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, 

сімейне, трудове право, кримінальне і кримінальне процесуальне 

право. 

Навички реалізації та застосування норм матеріального і 

процесуального права. 

Здатність застосовувати юридичну аргументацію; 

Навички самостійної підготовки проектів актів 

правозастосування. 

Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 
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Навчальна 

логістика 

МОДУЛЬ І 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Тема 1. Поняття, сутність і завдання кримінального процесу. 

Тема 2. Кримінальне процесуальне законодавство України. 

Тема 3. Засади кримінального процесу. 

Тема4.Суб’єкти кримінального процесу. Суд та сторони 

кримінального провадження. 

Тема 5. Інші учасники кримінального провадження. 

Тема 6. Докази і доказування в кримінальному процесі. 

Тема 7. Фіксування кримінального провадження. 

Тема 8. Процесуальні строки та витрати. 

Тема 9. Відшкодування шкоди у кримінальному процесі. 

Тема 10. Заходи забезпечення кримінального провадження. 

Тема 11. Загальні положення про запобіжні заходи. 

МОДУЛЬ ІI 

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

Тема 12. Загальні положення досудового розслідування. 

Тема 13. Слідчі (розшукові) дії. 

Тема 14. Негласні слідчі (розшукові) дії. 

Тема15. Притягнення до кримінальної відповідальності.  

Зупинення і закінчення досудового розслідування. 

Тема 16. Особливості досудового розслідування кримінальних 

проступків. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час 

досудового розслідування. 

Тема 17. Судове провадження у першій інстанції. 

Тема 18. Апеляційне провадження. 

Тема 19. Касаційне провадження. 

Тема 20. Провадження за нововиявленими та виключними 

обставинами. 

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВІ ПРОВАДЖЕННЯ ТА МІЖНАРОДНЕ 

СПІВРОБІТНИЦТВО 
Тема 21. Кримінальне провадження на підставі угод та у формі 

приватного обвинувачення. 

Тема 22. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб 

та неповнолітніх. 

Тема 23. Кримінальне провадження щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру та яке містить державну 

таємницю. 

Тема 24. Відновлення втрачених матеріалів кримінального 

провадження. 

Тема 25. Виконання судових рішень. 

Тема 26. Засади міжнародного співробітництва. 

Тема 27. Міжнародна правова допомога при провадженні 

процесуальних дій. 

Тема 28. Екстрадиція. Кримінальне провадження у порядку 

перейняття. 

Тема 29. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав. 

Пререквізити 

Базою для вивчення дисципліни «Кримінальний процес» є 

наступні дисципліни: «Теорія держави і права», «Конституційне 

право України», «Організація судових та правоохоронних органів». 
Окрім цього, для повного розуміння питань, що вивчаються 

навчальною дисципліною, велике значення мають знання, отримані 
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студентами під час вивчення дисциплін «Кримінальне право», 

«Цивільне та сімейне право», «Цивільний процес», 

«Адміністративне право»,  оскільки в діяльності органів досудового 

розслідування, прокуратури і суду досить часто виникають питання, 

що пов’язані з відшкодуванням завданої кримінальним 

правопорушенням шкоди, у тому числі щодо заявлення та розгляду 

цивільного позову у кримінальному процесі, кваліфікацією 

суспільно небезпечних діянь, адміністративною відповідальністю 

особи за відсутності в її діях складу кримінального правопорушення 

тощо 

Постреквізити 

Знання, отримані студентами під час вивчення дисципліни 

“Кримінальний процес” допоможуть їм при написання курсових 

робіт, а також під час формування звіту за наслідками проходження 

виробничої практики. 

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 
1. Кримінальний процес: підруч. / Бойко О.П., Гаркуша А.Г., 

Захарко А.В., Литвинов В.В., Рогальська В.В., Сербін М.М., 

Солдатенко О.А., Федченко В.М., Черняк Н.П./ кер. авт. кол. д-р 

юрид. наук, доц. О.Ф. Кобзар. – У 2-х ч.– Дніпро : Дніпроп. держ. 

ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2017. 

2. Кримінальний процес: підручник / [О. В. Капліна, О. Г. Шило, 

В. М. Трофименко та ін.]; за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. – 

Харків : Право, 2018. – 584 с. 

3. Кримінальний процес: підручник / Р. І. Благута, Ю. В. Гуцуляк, 

О. М. Дуфенюк та ін.; за заг. ред. А. Я. Хитри, Р. М. Шехавцова, В. 

В. Луцика. Львів: ЛьвДУВС, 2019. Ч. 1. 532 с. 

4. Кримінальне процесуальне право України: навч. посібник / Р. І. 

Благута, Ю. В. Гуцуляк, О. М. Дуфенюк та ін.; за заг. ред. А. Я. 

Хитри, Р. М. Шехавцова. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 774 с. 

5. Кримінальний процес: підруч. С. В. Банах, Н. З. Рогатинська, 

А. М. Сарахман. – Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2016. – 264 с.  

6. Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. 

Тацій, А. Р. Туманянц та ін. ; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, 

О. В. Капліної, О. Г. Шило. - X. : Право, 2013.-824 с. 

Допоміжна 

1. Удалова Л.Д., Гаюр І.Й. Накладення арешту на вклади, цінності 

та інше майно обвинуваченого: Навчальний посібник. – К: КНТ, 

2012. – 168 с. 

2. Цюрa М. В. Прaвовий стaтус зaхисникa у кримінaльному 

провaдженні / М. В. Цюрa // Прaвозaхисний рух: історія тa 

сучaсність. - 2015. - №8. - С. 285-287. 

3. Кримінальний процес : навч. посіб. для підготовки до іспиту / О. 

В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін. – Х. : Право, 2016. – 

288 с. 

4. Березняк В.С., Тертишник В.М. Екстрадиція як інститут  

кримінально- процесуального права України: Монографія. – 

Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. Справ; «Ліра ЛТД», 

2010. – 188 с. 

5. Верхогляд-Герасименко О.В. Забезпечення майнових прав особи 

при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу: 

Монографія. – Харків.: Вид-во Юрайт», 2012. – 216 с. 

6. Грошевий Ю.М.,Стахівський С.М. Докази і доказування у 

кримінальному процесі. − К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2006.–272с 
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Інформаційні 

ресурси 

1. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України –

https://www.rada.gov.ua. 

2. Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України – 

http://www.kmu.gov.ua. 

3. Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України –  

http://www.minjust.gov.ua. 

4. Єдиний державний реєстр судових рішень –

http://www.reyestr.court.gov.ua. 

5. Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського–

http://www.nbuv.gov.ua. 

6. Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого –

https://nlu.org.ua. 

Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 70 

Семінарські 34 

Практичні 24 

Самостійна робота 52 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 50 

ЗАЛІК 50 

Модуль 2 50 

ІСПИТ 50 

Циклова комісія Правничих дисциплін 

Відділення Юридичне відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

залік іспит 

90-100 А 

зараховано 

5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3(задовільно) 

50-59 Е 

35-49    FX не зараховано  
2 (незадовільно) 

 з можливістю 

повторного складання 

0-34 F не зараховано 
2 (незадовільно) 

 з обов’язковим 

повторним курсом 

Викладач(і) 

ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ ЄГОРОВ 

Посада: викладач 

Категорія: друга кваліфікаційна категорія 

Педагогічне звання: - 

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 
http://college-chnu.cv.ua/article/Legal 

E-mail: p.ehorov@chnu.edu.ua 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/enrol/index.php?id=2680 
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