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КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

 

Тип фундаментальна 

Код  ОК-18 

Семестр  5-й, 6-й 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

7/210 

Форма контролю залік, екзамен 

Викладач  к.ю.н., старший викладач кафедри 

конституційного, міжнародного і 

кримінального права Дмитришина Т. І., 

старший викладач кафедри 

конституційного, міжнародного і 

кримінального права Страшок А. А. 

Необхідні обов’язкові 

попередні та супутні навчальні 

дисципліни 

«Теорія держави та права», «Кримінальне 

право (теорія злочину, теорія 

покарання)», «Кримінальне право 

(особлива частина; кваліфікація 

злочинів)» 

Місце у структурно-логічній 

схемі 

ОК-18 Кримінальний процес 

викладається на третьому році навчання 

Форми навчання лекції, практичні заняття, самостійна 

робота 

Критерії оцінювання поточний контроль – 60 балів, 

підсумковий контроль – 40 балів 

Мова викладання українська 

 

Зміст навчальної дисципліни 

Поняття, сутність і завдання кримінального процесу. Кримінально-

процесуальний закон. Засади кримінального провадження. Суд, сторони та 

інші учасники  кримінального провадження. Докази та доказування в 

кримінальному процесі. Фіксування кримінального провадження. 

Процесуальні рішення. Процесуальні строки і процесуальні витрати. 

Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні, 

цивільний позов, виплата винагороди викривачу. Заходи забезпечення 

кримінального провадження. Досудове розслідування. Слідчі (розшукові) та 

негласні слідчі (розшукові) дії. Повідомлення про підозру. Закінчення 

досудового розслідування. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності  під час 

досудового розслідування. Судове провадження у першій інстанції. 

Підготовче провадження. Судове провадження у першій інстанції. Судовий 



розгляд. Судові рішення у кримінальному провадженні. Судове провадження 

з перегляду судових рішень. Провадження у суді апеляційної інстанції. Судове 

провадження з перегляду судових рішень. Провадження в суді касаційної 

інстанції. Судове провадження з перегляду судових рішень. Провадження в 

суді касаційної інстанції. Судове провадження з перегляду судових рішень. 

Провадження за нововиявленими або виключними обставинами. Провадження 

з виконання судових рішень. Особливі порядки кримінального провадження. 

Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Міжнародне 

співробітництво під час кримінального провадження. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

здобувачів вищої освіти наступних компетентностей та результатів 

навчання, а саме: 

- інтегральна компетентність (ІК): 

1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає застосування правових доктрин, принципів 

і правових інститутів і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

 

- загальні компетентності (ЗК): 

1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2); 

2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності (ЗК-3); 

3. Здатність працювати в команді (ЗК-9). 

 

- спеціальні компетентності (СК): 

1. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів, 

щонайменше з таких галузей права, як: конституційне право, 

адміністративне право і адміністративне процесуальне право, 

цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне 

процесуальне право (СК-7); 

2. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції (СК-12); 

3. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності (СК-13); 

4. Здатність до самостійної підготовки проєктів актів 

правозастосування (СК-15); 

5. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення (СК-16). 

 

- результати навчання (РН): 



1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 

невідомих умов та обставин (ПРН-1); 

2. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми (ПРН-4); 

3. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) 

з достатньою обґрунтованістю (ПРН-5); 

4. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин (ПРН-8); 

5. Володіти базовими навичками риторики (ПРН-11); 

6. Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і 

зрозуміло (ПРН-12); 

7. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних (ПРН-15); 

8. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права 

(ПРН-19); 

9.  Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки (ПРН-21). 

 

 


