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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

найменування 

показників 

галузь знань, 

напрям 

підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

кількість 

кредитів – 3,5 

(денна форма) 

кількість 

кредитів – 2,5 

(заочна форма) 

Галузь знань 

081 «Право» 

 

нормативна навчальна дисципліна 

рік підготовки:  

 

 

спеціальність  

081 «Право» 

1 1 

Семестр 

загальна 

кількість годин 

- 105 

2-ий 1-ий, 2-ий 

Лекцій 

тижневих 

годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної 

роботи 

студента – 2 

 

 

Освітньо-

професійна 

програма ОС 

Магістр 

16 6 

практичні (семінарські) 

16 6 

Лабораторні 

- - 

самостійна робота 

73 93 

ІНДЗ: 

вид контролю: іспит 

 

Мова навчання: українська 
 

 
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

  Мета: формування компетентностей, необхідних для реалізації 

кримінальних процесуальних норм і тактичних прийомів у практичних ситуаціях 

під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень. 

 

Завдання: поглиблене вивчення актуальних проблем правового 

регулювання досудового розслідування та судового розгляду кримінальних 

проваджень; окреслення шляхів вирішення проблемних ситуацій досудового 

розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень; вироблення умінь 

реалізації норм кримінальних процесуальних інститутів досудового розслідування 

та судового розгляду з використанням оптимальних тактичних прийомів; 

порівняльно-правовий аналіз кримінального процесуального законодавства 

України та європейських держав в частині регламентації досудового 

розслідування та судового розгляду кримінальних справ; формування правової 
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позиції з урахуванням здійснюваної суб’єктом кримінальної процесуальної 

функції під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального 

провадження; набуття навичок складання процесуальних документів досудового 

розслідування та судового розгляду кримінального провадження. 

 

        Дисципліна «Досудове розслідування і судовий розгляд кримінальних справ» 

спрямована на формування таких компетентностей: 

‒ СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення про 

проведення процесуальних дій, застосування заходів процесуального 

примусу, давати розгорнуту юридичну аргументацію правової позиції під 

час досудового розслідування та судового розгляду кримінального 

провадження;  

‒ СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад 

(принципів) та процедур кримінального судочинства в Україні;  

‒ СК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові інструменти 

альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових спорів, 

зокрема укладати угоди про примирення і про визнання винуватості;  

‒ СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і захисту 

прав, свобод та інтересів клієнтів захисником, представником потерпілого 

цивільного позивача, цивільного відповідача, представником юридичної 

особи, щодо якої здійснюється провадження;  

‒ СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, 

зокрема клопотання про проведення процесуальних дій, що пов’язані з 

обмеженням конституційних прав і свобод особи, підсумкові документи 

досудового розслідування і судового розгляду, враховуючи вимоги щодо їх 

законності, обґрунтованості та вмотивованості. 

 

Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни «Досудове 

розслідування і судовий розгляд кримінальних справ» студент повинен 

продемонструвати такі результати навчання: 

‒ обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вирішуючи складні 

ситуації, що виникли під час досудового розслідування і судового розгляду 

кримінального провадження, вміти опонувати, оцінювати докази та 

наводити переконливі аргументи, реалізуючи відповідний напрям 

кримінальної процесуальної діяльності в судовому засіданні;  

‒ використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та 

правозастосування таких інститутів кримінальної юстиції як органи 

досудового розслідування, прокуратура, суд, адвокатура;  

‒ проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права, зокрема 

закінчення досудового розслідування, судового слідства  різних правових 

систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими 

системами Ради Європи та Європейського Союзу;  

‒ аналізувати та оцінювати слідчу і судову практику застосування окремих 

правових інститутів, зокрема слідчих (розшукових) дій, заходів 

забезпечення кримінального провадження;  
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‒ обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування – під 

час встановлення фактичних обставин кримінального провадження, 

здійснення правової кваліфікації, а також ухвалення та оформлення 

процесуального рішення;  

‒ мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією 

основних (первинних) та додаткових (похідних)  процесуальних функцій 

таких суб’єктів правозастосування як дізнавач, слідчий, прокурор, слідчий 

суддя та суд;  

‒ інтегрувати необхідні знання з кримінального процесуального права та 

розв’язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної 

діяльності, зокрема надаючи правову допомогу у кримінальному 

провадженні, здійснюючи розслідування, процесуальне керівництво та 

судовий контроль під час досудового провадження. 
 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕМА 1. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ФОРМ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

 

           Заява і повідомлення про вчинене чи підготовлюване кримінальне 

правопорушення: структура та зміст. Скарга на бездіяльність органу досудового 

розслідування: структура та зміст. Клопотання про розгляд обвинувального акта у 

спрощеному провадженні: структура та зміст. 
 

ТЕМА 2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

          Правові позиції Касаційного кримінального суду при Верховному Суді щодо 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Повістка про 

виклик: структура та зміст. Клопотання та ухвала про здійснення приводу: 

структура і зміст. Клопотання та ухвала про накладення грошового стягнення: 

структура і зміст. Клопотання та ухвала про тимчасове обмеження в користуванні 

спеціальним правом: структура і зміст. Клопотання та ухвала про відсторонення 

від посади:  структура і зміст. Клопотання та ухвала про скасування 

відсторонення від посади: структура і зміст. Клопотання про тимчасове 

відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до 

кримінальної відповідальності: структура і зміст. Клопотання та ухвала про 

тимчасовий доступ до речей і документів: структура і зміст. Клопотання та ухвала 

про арешт майна: структура і зміст. Клопотання та ухвала про скасування арешту 

майна: структура і зміст. Клопотання про повернення застави: структура і зміст. 

Заява про взяття підозрюваного на поруки: структура і зміст. Клопотання про 

негайне звільнення підозрюваного з-під варти: структура і зміст. 
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ТЕМА 3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ПРОВЕДЕННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ У ДОКАЗУВАННІ 

 

Правові позиції Касаційного кримінального суду при Верховному Суді щодо 

проведення слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у 

доказуванні. Клопотання про проведення допиту свідка під час досудового 

розслідування в судовому засіданні. Клопотання про проведення впізнання у 

режимі відеоконференції під час досудового розслідування. Протокол допиту: 

структура та зміст. Тактичні особливості  пред’явлення  для впізнання особи, 

трупа, речей тощо. Протокол проведення пред’явлення для впізнання: структура 

та зміст. Клопотання про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи. 

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи: структура та зміст. 

Ситуативні тактичні прийоми обшуку. Протокол обшуку: структура та зміст. 

Тактичні аспекти проведення різновидів слідчого огляду. Протокол огляду місця 

події: структура та зміст. Постанова про ексгумацію трупа: структура та зміст. 

Протокол проведення слідчого експерименту: структура та зміст. Тактичні 

прийоми проведення слідчого експерименту.  Постанова про проведення 

освідування: структура та зміст. Тактичні рекомендації  проведення освідування. 

Протокол освідування: структура та зміст. Клопотання та ухвала про  відбирання 

біологічних зразків для експертизи: структура та зміст. Тактика одержання зразків 

для експертного дослідження: структура та зміст. Постанова про призначення 

судово-медичної експертизи: структура та зміст. Клопотання про призначення 

комплексної психолого-психіатричної експертизи неповнолітнього 

підозрюваного: структура та зміст. 
          

ТЕМА 4. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРОВЕДЕННЯ ТА 

ОФОРМЛЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ І 

ВИКОРИСТАННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ  
 

           Правові позиції Касаційного кримінального суду при Верховному Суді 

щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх 

результатів у кримінальному провадженні. Клопотання про дозвіл на зняття 

інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: структура та зміст. Ухвала 

про дозвіл на зняття інформації з електронних інформаційних систем: структура 

та зміст. Протокол огляду, маркування та вручення коштів: структура і зміст. 

Постанова про проведення імітування обстановки злочину: структура і зміст. 

Протокол огляду та виїмки кореспонденції: структура та зміст. 

 

ТЕМА 5. ПРОЦЕСУАЛЬНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ І ТАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ 

ПРОВЕДЕННЯ ДІЙ, СПРЯМОВАНИХ НА ПЕРЕВІРКУ ТА ЗБИРАННЯ 

ДОКАЗІВ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 

 

          Клопотання та ухвала про доручення органу досудового розслідування на 

проведення процесуальних дій: структура та зміст. Клопотання про визнання 
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доказу недопустимим: структура та зміст. Тактичні прийоми судового допиту. 

Клопотання про залучення експерта для проведення експертизи за ухвалою суду: 

структура та зміст. Тактичні аспекти судового пред’явлення для впізнання та 

огляду на місці. 

  

ТЕМА 6. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ 

ФОРМИ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ 

 

         Правові позиції Касаційного кримінального суду при Верховному Суді щодо 

провадження в суді присяжних. Клопотання про здійснення кримінального 

провадження судом присяжних: структура та зміст. Правові позиції Касаційного 

кримінального суду при Верховному Суді щодо кримінального провадження на 

підставі угод. Угода про визнання винуватості. Угода про примирення. 

Клопотання про скасування вироку на підставі угоди про примирення: структура 

та зміст. 

 
ТЕМА 7. ЗМІСТ, ПОРЯДОК УХВАЛЕННЯ І ПРОГОЛОШЕННЯ 

РІШЕНЬ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ 

 

Обвинувальний вирок: структура та зміст. Виправдувальний вирок: 

структура та зміст. Ухвала про закриття кримінального провадження та 

звільнення особи від кримінальної відповідальності: структура та зміст. Ухвала 

про застосування примусових заходів медичного характеру: структура та зміст. 

Ухвала про застосування примусових заходів виховного характеру: структура та 

зміст. 
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

назви тем 

кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ТЕМА 1. 

Сучасні 

проблеми 

початку 

досудового 

розслідування 

та форм його 

здійснення 

4 2 2    4 2 2    

ТЕМА 2. 

Актуальні 

проблеми 

застосування 

заходів 

4 2 2          
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забезпечення 

кримінального 

провадження 

ТЕМА 3. 

Процесуальні 

проблеми і 

тактичні 

особливості 

проведення й 

оформлення 

слідчих 

(розшукових) 

дій та 

використання 

їх результатів у 

доказуванні 

4 2 2    4 2 2    

ТЕМА 4. 

Процесуальні 

проблеми 

організації, 

проведення та 

оформлення 

негласних 

слідчих 

(розшукових) 

дій і 

використання 

їх результатів у 

кримінальному 

провадженні 

4 2 2          

ТЕМА 5. 

Процесуальні, 

організаційні і 

тактичні 

проблеми 

проведення дій, 

спрямованих на 

перевірку та 

збирання 

доказів під час 

судового 

розгляду 

8 4 4    4 2 2    

ТЕМА 6. 

Актуальні 

питання 

диференціації 

4 2 2          
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процесуальної 

форми судового 

провадження в 

суді першої 

інстанції 

ТЕМА 7. Зміст, 

порядок 

ухвалення і 

проголошення 

рішень суду 

першої 

інстанції у 

кримінальному 

провадженні 

4 2 2          

Усього годин 32 16 16    12 6 6    

 
5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 
назва теми 

кількість  

годин 

(денна) 

кількість 

годин 

(заочна) 

1 Сучасні проблеми початку 

досудового розслідування та форм 

його здійснення 

 

2 

 

2 

2 Актуальні проблеми застосування 

заходів забезпечення 

кримінального провадження 

2  

3 Процесуальні проблеми і тактичні 

особливості проведення й 

оформлення слідчих (розшукових) 

дій та використання їх результатів 

у доказуванні 

 

2 

 

4 Процесуальні проблеми організації, 

проведення та оформлення 

негласних слідчих (розшукових) 

дій і використання їх результатів у 

кримінальному провадженні 

 

 

2 

 

 

2 

5 Процесуальні, організаційні і 

тактичні проблеми проведення дій, 

спрямованих на перевірку та 

збирання доказів під час судового 

розгляду 

 

 

4 

 

 

2 

6 Актуальні питання диференціації 

процесуальної форми судового 

провадження в суді першої 

 

2 
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інстанції 

7 Зміст, порядок ухвалення і 

проголошення рішень суду першої 

інстанції у кримінальному 

провадженні 

 

2 

 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
назва теми 

кількість  

годин 

(денна) 

кількість  

годин 

(заочна) 

 

1 

Правові позиції Касаційного 

кримінального суду при Верховному 

Суді щодо застосування заходів 

забезпечення кримінального 

провадження 

 

 

20 

 

 

25 

 

2 

Правові позиції Касаційного 

кримінального суду при Верховному 

Суді щодо проведення слідчих 

(розшукових) дій та використання їх 

результатів у доказуванні 

 

 

20 

 

 

25 

 

3 

Правові позиції Касаційного 

кримінального суду при Верховному 

Суді щодо проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та 

використання їх результатів у 

кримінальному провадженні 

 

 

20 

 

 

25 

 

4 

Правові позиції Касаційного 

кримінального суду при Верховному 

Суді щодо провадження в суді 

присяжних та провадження на 

підставі угод 

 

 

13 

 

 

18 

 
 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню такі: 

загальнонаукові і спеціальні методи пізнання правових явищ: логічний, 

проблемний, дослідницький, евристичний, ситуаційний, метод Сократа, групова 

дискусія, опрацювання аналітичних завдань, підготовка експертних висновків із 

проблемних питань, ділові/рольові ігри; кейс-стаді, дебати, виконання наукових 

робіт, практика з майбутньої професії, самостійна робота з літературою, Інтернет-

ресурсами (самонавчання); методики з правової оцінки поведінки чи діяльності 

індивідів і соціальних груп, ідентифікації правової проблеми та її вирішення на 

основі принципів права.   
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До освітніх технологій належать: інформаційно-комунікативні технології, 

аудіовізуальні технології, інтерактивні та мережеві технології, контекстного 

навчання, ситуативного моделювання, проектні технології, навчання як 

дослідження, модульно-блочного навчання.  
 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Знання та навички студентів, отримані при засвоєнні навчальної дисципліни 

«Досудове розслідування та судовий розгляд кримінальних справ», оцінюються за 

рейтинговою системою.  

Форми поточного контролю включають: усне опитування, експрес-

опитування, розв’язання практичних завдань/задач, підготовка і захист наукових 

робіт за ініціативою студента, peer review, захист кейсу, захист портфоліо, 

самооцінка студента за питаннями для самоконтролю, колоквіум,. 

Студент може отримати максимально 50 балів за усні відповіді або 

виконання контрольних робіт на практичних заняттях. 

Неготовність до заняття або незадовільна відповідь (розв’язання) задачі 

також підлягають відповідній оцінці і студенту виставляється «0» балів. Отримані 

у такому разі «0» балів потребують відпрацювання та оцінка, одержана під час 

відпрацювання враховуються при визначенні середнього балу поточної 

успішності. 

Формою підсумкового контролю знань та навичок по дисципліні для 

студентів є іспит, який виставляється з урахуванням поточної успішності. 
 

 

 

 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
 

 

поточне тестування та самостійна 

робота 

поточна 

успішність 
модуль сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т 1-4 

 

Т. 1-5  

 

100 
    

 50 50  
 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100 бальною шкалою 

 

Шкала оцінювання: університету, національна та ECTS 
 

оцінка в балах оцінка ECTS визначення 
екзаменаційна 

оцінка 

90-100 А відмінно відмінно 

81-89 В дуже добре 
добре 

71-80 С добре 
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61-70 D задовільно 
задовільно 

51-60 Е достатньо 

до 51 FX 
незадовільно з 

правом перездачі 
незадовільно 

до 51 F 
незадовільно без 

права перездачі 

 

90-100 балів (відмінно) - виставляється студенту, який дав повну і 

правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-правових 

актів, судової практики та спеціальної літератури. Прояви уміння застосування 

набуті знання до конкретних суспільно-економічних ситуацій та здібності аналізу 

джерел вивчення даного курсу. 

 

81-89 балів (дуже добре) - виставляється студенту, який дав не цілком повну 

але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні предмету. 

 

71-80 балів (добре) - виставляється студенту, який дав повну і правильну 

відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових 

джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику але 

не знав інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, яка 

міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна базуватись 

не менше ніж на двох базових джерелах.  

 

61-70 балів (задовільно) - виставляється студенту, який не дав вичерпної 

детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на 

одному із рекомендованих джерел вивчення матеріалу. 

 

51-60 балів (достатньо) - виставляється студенту, який не дав вичерпної 

(достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати 

джерела інформації навчальної дисципліни. 

 

        0-50 балів (незадовільно) - виставляється студентові, який виявив значні 

прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові 

помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з основною 

юридичною літературою з дисципліни. 
 
 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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