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Назва освітньої компоненти ОК 23 Кримінальний процес 

Викладач (і) Проценко Микола Вікторович 

Посилання на сайт http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=2423 

Контактний тел.. - +380663036850 

E-mail викладача: protsenkonv1980@gmail.com 

Графік консультацій ПТ., Тиждень А, 5 пара, 323 аудиторія (5-й корпус ХДУ) або 

за визначеним часом  

1. Анотація до курсу. Змістовний аспект курсу засвоєнням фундаментальних 

положень кримінального процесу, які становлять одну із основ фахової підготовки 

спеціаліста-юриста. Високий рівень знань з кримінального процесуального права та 

практичні навички його застосування є обов’язковим для більшості юридичних 

спеціальностей та правильного розуміння функціонування. Курс присвячений правовій 

регламентації та порядку реалізації процесуальних строків, процедур збирання доказів 

й доказування, досудове й судове провадження, порядку перегляду вироків, ухвал, 

постанов у апеляційному та касаційному провадженнях, виконання вироків, ухвал, 

постанов, застосування примусових заходів медичного та виховного характеру, 

особливостей міжнародної співпраці в кримінальних справах  тощо.  

2. Мета та завдання курсу. Метою даного курсу є набуття студентами необхідних 

знань у галузі кримінального процесу України, дослідження основних теоретико-

правових проблем кримінального процесу, а також отримання практичних навичок 

реалізації положень кримінального процесуального законодавства; формування 

навичок із самостійної роботи; сприяння формуванню правничого світогляду, 

правосвідомості, правової культури та правничого мислення. 

3. Програмні компетентності та результати навчання 

Програмні компетентності: 

ЗК 2 знання та розуміння предметної галузі, професії, основних концепцій, базових 

категорій, юридичних понять здатність використовувати спеціальну літературу у 

професійній сфері; 

ЗК 3 здатність до безперервного та активного навчання, самоосвіти, постійного 

підвищення кваліфікації; 

ЗК 6 здатність діяти з урахуванням соціальної відповідальності та громадянських 

зобов’язань, з повагою ставитися до права й закону; 

ЗК 10 здатність аргументовано висловлювати та відстоювати свою правову позицію; 

ФК 1 здатність застосовувати в професійній діяльності положення національного, 

європейського та міжнародного законодавства; 

ФК 4 здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах 

юридичної діяльності, вміння реалізовувати норми матеріального та процесуального 

права в професійній діяльності; 

ФК 7 здатність давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації в конкретних 



сферах юридичної діяльності; 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1 визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці заздалегідь  

невідомих умов та обставин; 

ПРН 2 проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел;  

ПРН 4 формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми;  

ПРН 6 давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньо обґрунтованістю;  

ПРН 11 вільно володіти письмовою та усною державною мовою, правильно вживаючи 

правничу термінологію; 

 ПРН 13 викладати матеріал з певної проблематики таким чином, що розкрити зміст 

основних питань. 

Кількість 

кредитів/годин 

Лекції 

(год.) 

Практичні 

заняття (год.) 

Самостійна 

робота (год.) 

Форма 

контролю 

3.5 кр./105 год. 20 16 69 Залік 

4. Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

5. Ознаки курсу 

Рік викладання Семестр Спеціальність 
Курс (рік 

навчання) 

Обов’язкова 

/вибіркова 

2020/2021 VI 081 Право IІІ обов’язкова 

6. Технічне й програмне забезпечення/обладнання 

Технічне оснащення освітнього процесу є достатнім для проведення аудиторних 

занять згідно з програмою. У розпорядженні науково-педагогічних працівників 

навчальні аудиторії, обладнані технічними демонстраційними засобами наочності 

(проєктори, екрани, телевізори), що дозволяють використовувати інтерактивні та 

мультимедійні засоби навчання.  

Спеціально обладнані коворкінг-центр, читальна зала, наукова бібліотека. На 

території університету є точки бездротового доступу до мережі Інтернет. 

Для забезпечення навчального процесу у віддаленому режимі використовується 

Херсонський віртуальний університет, корпоративна пошта, навчально-методичні 

комплекси дисциплін. 

Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та науковою літературою на 

паперових та електронних носіях.  

7.  Політика курсу 

Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання. Пропущені заняття 

(як з поважних, так і неповажних причин), мають бути відпрацьовані в день 

консультації особисто. 

Самостійна робота здобувача передбачає теоретичне опрацювання питань, 

передбачених силабусом та програмою освітньої компоненти, які не ввійшли в 

теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблену проробку за 

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення 

теоретичного матеріалу. 

Самостійні та індивідуальні роботи подані із порушенням термінів виконання (без 

поважних причин), виконані не в повному обсязі або з ознаками академічної 

недоброчесності можуть бути оцінені на нижчу оцінку. 



Дотримання принципів академічної доброчесності та етики академічних 

взаємовідносин здобувачами освіти є обов'язковим та передбачає: дотримання норм чинного 

законодавства; покликання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; надання достовірної інформації про методики й результати 

досліджень, джерела використаної інформації; самостійне виконання навчальних завдань, 

завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 

можливостей); об’єктивне оцінювання результатів навчання; контроль за дотриманням 

академічної доброчесності учасниками освітнього процесу. Заборонено списування під час 

контрольних, самостійних робіт, складання форм семестрового контролю. роб  

Недотримання академічної доброчесності стане причиною стягнень, за що можуть 

відніматися бали або перескладання форми контролю.  

При організації освітнього процесу в Херсонському державному університеті здобувачі 

та науково-педагогічні працівники діють відповідно до: 

- Положення про організацію самостійної роботи студентів від 02.07.2016 №428-Д. 

- Положення про організацію освітнього процесу в Херсонському державному 

університету від 02.09.2020 №789-Д. 

- Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Херсонському 

державному університеті від 07.09.2020 № 803-Д. 

- Порядок виявлення та запобігання академічного плагіату в науково-дослідній та 

навчальній діяльності здобувачів вищої освіти в Херсонському державному університеті від 

04.09.2020 №800-Д; 

- Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти ХДУ від 

07.09.2020 №803-Д; 

- Порядок оскарження процедури проведення та результатів оцінювання контрольних 

заходів у Херсонському державному університеті від 07.09.2020  № 802-Д 

- Порядок ХДУ про визнання результатів неформальної та інформальної освіти від 

04.03.2020 № 247-Д тощо. 

- Нормативні акти знаходяться в публічному доступі. 

- Відділу забезпечення якості освіти: 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx 

- Навчально-методичного відділу: 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx 

Здобувачі вищої освіти мають бути зареєстровані на платформі KSU Online 

(http://ksuonline.kspu.edu/)  

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx
http://ksuonline.kspu.edu/


 

8. Схема курсу 
Тиждень, 

дата, 

години 

Тема, план, кількість годин 

(аудиторної та самостійної) 

Форма 

навчально

го заняття 

Список 

рекоменд

ованих 

джерел 

Завдання Max 

кіль

кість 

балів 

Загальна частина кримінального процесу 

Згідно 

розкладу 

занять 

http://ww

w.kspu.ed

u/forstude

nt/shedule

.aspx   

 

Тема 1: "Поняття, завдання, 

система  та джерела кримінального 

процесу"  

План: 

1. Поняття, предмет 

кримінального процесу. 

2. Завдання та методи  

кримінального процесу. 

3. Значення кримінального 

процесу та його місце у боротьбі зі 

злочинністю. 

4. Поняття та ознаки стадій 

кримінального процесу, їх система.  

5. Поняття і система функцій 

кримінального процесу 

6. Кримінально-процесуальне 

право і кримінально-процесуальний 

закон (дія, завдання, кримінально-

процесуальна форма). 

Лекція 

(2 год) 

 

Семінар  

(2 год.) 

 

Самостійна 

робота  

(6 год) 

3,4, 5-10 Опрацювати лекційний 

матеріал, підготуватися до 

семінарського заняття 

 

Підготувати презентацію за 

темою заняття визначених 

на  

http://ksuonline.kspu.edu/cour

se/view.php?id=2423. 

 

5 

Згідно 

розкладу 

занять 

http://ww

w.kspu.ed

u/forstude

nt/shedule.

aspx 

Тема 2: Основоположні засади 

кримінального провадження 

План: 

1. Поняття та значення загальних 

засад кримінального провадження. 

2. Засади кримінального провадження 

за Конституцією України та 

Кримінальним процесуальним 

кодексом України.  

3. Система засад 

кримінального провадження.  

4. Загальноправові, 

загальнопроцесуальні засади 

здйснення кримінального 

провадження. 

Лекція 

(2 год.) 

 

Семінар  

(2 год) 

 

Самостійна 

робота 

 (6 год.) 

4, 5-10 Опрацювати лекційний 

матеріал, підготуватися до 

семінарського заняття 

 

 

Згідно 

розкладу 

занять 

http://ww

w.kspu.ed

u/forstude

nt/shedule.

aspx 

Тема 3: «Суб’єкти кримінального 

провадження » 

План: 

1. Поняття і класифікація 

учасників кримінального процесу.  

2. Посадові особи, які ведуть та 

безпосередньо здійснюють 

кримінально-процесуальне 

провадження. 

3. Особи, які мають та 

обстоюють у кримінальному процесі 

власні інтереси. 

4. Особи, які захищають та 

представляють інтереси інших осіб. 

5. Особи, які сприяють 

кримінальному процесу і здійсненню 

правосуддя. 

Лекція 

(4 год) 

 

 

Семінар  

(4 год.) 

 

 

Самостійна 

робота  

(9 год.) 

5-10, 11-

15 

1. Опрацювати лекційний 

матеріал, підготуватися до 

семінарського заняття 

2. Скласти схему суб'єктів 

кримінального 

провадження. 

3. Підготувати реферат за 

темами визначеними на 

сайті KSUonline  

http://ksuonline.kspu.edu/cour

se/view.php?id=2423.  

5 

Згідно 

розкладу 

занять 

Тема 4: "Доказування і докази в 

кримінальному процесі" 

1. Доказування як процес 

встановлення об'єктивної істини у 

Лекція 

 (2 год.) 

 

Семінар 

5-10, 11-

15 

Опрацювати лекційний 

матеріал, підготуватися до 

семінарського заняття. 

 

5 

http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=2423
http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=2423
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=2423
http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=2423


http://ww

w.kspu.ed

u/forstude

nt/shedule.

aspx 

справі.  

2. Предмет, межі і суб’єкти 

кримінально-процесуального 

доказування. 

3. Поняття та види доказів у 

кримінальному провадженні 

4. Допустимість, достатність, 

достовірність та належність доказів. 

5. Характеристика видів джерел 

доказів 

6. Структура кримінально-

процесуального доказування. 

7. Особливості доказування в 

окремих стадіях кримінального 

процесу. 

 (2 год) 

 

Самостійна 

робота  

(10 год.) 

Підготувати презентацію з 

тем визначених на сайті 

KSUonline  

http://ksuonline.kspu.edu/cour

se/view.php?id=2423. 

Тема 5: Джерела доказів у 

кримінальному процесі 

План: 

1. Показання (свідка, 

потерпілого, підозрюваного, 

обвинуваченого) як джерело доказів. 

2. Висновок експерта як 

джерело доказів 

3. Протоколи слідчих і судових 

дій як джерело доказів 

4. Інші документи як джерело 

доказів 

5. Речові докази. 

Лекція 

 (2 год.) 

 

Семінар 

 (2 год) 

 

Самостійна 

робота  

(8 год.) 

5-10 Опрацювати лекційний 

матеріал, підготуватися до 

семінарського заняття. 

 

 

Вирішення практичних 

задач. 

 

 

5 

Згідно 

розкладу 

занять 

http://ww

w.kspu.ed

u/forstude

nt/shedule.

aspx 

Тема 6: «Заходи процесуального 

примусу в кримінальному процесу» 

План: 

1. Поняття, значення і система 

заходів процесуального примусу. 

2. Підстави, мета і порядок 

застосування запобіжних заходів.  

3.  Загальні правила 

застосування запобіжних заходів. 

4. Кримінально-процесуальна 

характеристика окремих видів заходів 

процесуального примусу в 

кримінальному процесу 

Лекція 

(2 год.) 

 

Семінар  

(2 год.) 

 

Самостійна 

робота 

(8 год.) 

 

5-10,17 Опрацювати лекційний 

матеріал, підготуватися до 

семінарського заняття. 

 

Вирішення практичних 

задач. 

 

Підготувати презентацію 

по одному із видів заходів 

процесуального примусу у 

кримінальному процесі 

 

5 

 Тема 7:  

"Запобіжні заходи у кримінальному 

провадженні  

1. Загальна характеристика 

запобіжних  заходів у кримінальному 

провадженні" 

1) особисте зобов’язання; 

2) особиста порука; 

3) застава; 

4) домашній арешт; 

5) тримання під вартою. 

Самостійна 

робота  

(10 год.) 

5-10 Законспектувати основні 

положення теми 
 

Згідно 

розкладу 

занять 

http://ww

w.kspu.ed

u/forstude

nt/shedule.

aspx 

Тема 8: «Процесуальні строки, 

витрати та процесуальні 

документи» 

План: 

1. Поняття процесуальних 

строків, порядок їх обчислення та 

поновлення. 

2. Строки на стадіях 

кримінального процесу. 

3. Поняття і склад судових 

Лекція 

(2 год.) 

 

 

Семінар  

(2 год.) 

 

Самостійна 

робота 

(5 год.) 

5-10, 25 Опрацювати лекційний 

матеріал, підготуватися до 

семінарського заняття. 

 

Вирішення практичних 

задач. 

 

Проаналізувати практику 

(2010-2020 рр.) розгляду 

судами клопотань про 

5 
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витрат та порядок їх відшкодування. 

4. Поняття та порядок 

забезпечення цивільного позову в 

кримінальному процесі 

 поновлення процесуальних 

строків 

(https://reyestr.court.gov.ua/).  

 

Згідно 

розкладу 

занять 

http://ww

w.kspu.ed

u/forstude

nt/shedule.

aspx 

Тема 8: «Загальні положення 

досудового слідства » 

План  

1. Поняття, завдання та 

значення стадії досудового 

розслідування. Форми розслідування. 

2. Поняття і види дізнання. 

3. Поняття і види підслідності 

4. Підстави і процесуальний 

порядок об’єднання і виділення 

кримінальних справ. 

5. Поняття і процесуальні 

форми взаємодії слідчого і органу 

дізнання. 

6.  Строки досудового слідства 

Лекція 

(2 год.) 

 

 

Семінар  

(2 год.) 

 

 

5-10, 11-

15, 18 

Опрацювати лекційний 

матеріал, підготуватися до 

семінарського заняття. 

 

5 

Згідно 

розкладу 

занять 

http://ww

w.kspu.ed

u/forstude

nt/shedule.

aspx 

Тема: «Провадження слідчих дій» 

План: 

1. Поняття, система і класифікація 

слідчих дій. 

2. Загальні правила проведення 

слідчих дій. 

3. Кримінально-процесуальна 

характеристика окремих слідчих дій.  

Лекція 

(2 год.) 

 

 

Семінар  

(2 год.) 

 

Самостійна 

робота 

(6 год.) 

 

5-10, 16 Опрацювати лекційний 

матеріал, підготуватися до 

семінарського заняття. 

 

Вирішення практичних 

задач.  

 

Самостійна робота: 

Скласти таблицю слідчих 

дій, із посиланням на статті 

КПК, які проводяться: за 

санкції прокурора, з 

понятими, за постановою 

слідчого. 

 

5 

 
9. Система оцінювання та вимоги 

Оцінка відповідає рівню сформованості загальних і фахових компетентностей та 

отриманих програмних результатів навчання здобувача освіти та визначається шкалою ЄКТС 

та національною системою оцінювання. 

Шкала оцінювання у ХДУ за ЄКТС 

Сума балів /Local grade Оцінка ЄКТС 
Оцінка за національною 

шкалою/National grade 

90 – 100 А Excellent Відмінно 

82-89 В 
Good Добре 

74-81 С 

64-73 D 
Satisfactory Задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 

Fail 

Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

1-34 F 
Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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Розподіл балів, які отримують здобувачі, за результатами опанування освітньої 

компоненти «Кримінальний процес» 

№ Види навчальної діяльності (робіт) модуль  Сума балів 

Обов’язкові види навчальної діяльності (робіт) 

1. Аудиторна робота (заняття у дистанційному 

режимі) 

  

Усне опитування 40 40 

Тестування  10 10 

Підготовка рефератів, доповідей, есе. 10 10 

Виконання практичних завдань та презентацій 10 10 

Залікова письмова робота  20 20 

Поточне оцінювання (разом) 100 100 

2. Разом балів 100 100 

Вибіркові види діяльності (робіт) 

1. - участь у наукових, науково-практичних 

конференціях, олімпіадах; 

- підготовка наукової статті, наукової роботи на 

конкурс; 

- тощо 

Максимально 10 Максимально 10 
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