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Опис навчальної дисципліни
засвоєння теоретичних положень щодо діяльності органів досудового
розслідування, прокуратури та суду з розкриття та розслідування
Мета
вивчення кримінальних правопорушень, їх судового розгляду, виконання судових
рішень, оволодіння практичними навичками, які необхідні для правильного
навчальної дисципліни
застосування кримінального процесуального закону при проведенні
процесуальних дій.
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції 34 год., семінарські заняття 14 год.,
Тривалість
самостійна робота 42 год.)
лекційні та семінарські заняття в аудиторії з використанням інформаційних
Форми
та
методи
технологій, самостійна робота із джерелами, основною та додатковою
навчання
навчально-методичною літературою поза аудиторними заняттями
поточний контроль: відвідування лекційних занять; обговорення теоретичного
Система поточного та та практичного матеріалу на семінарському занятті; тестування; виконання
навчальних завдань, передбачених планом самостійної роботи; поточна
підсумкового контролю
модульна робота: підсумковий контроль: екзамен
щодо поняття кримінального процесуального права, його місця в системі
національного права, джерел кримінального процесуального права й
кримінально-процесуального
законодавства;
норм
кримінального
процесуального права, особливостей їх структури (Загальної та Особливої
частин), видів, форм реалізації та втілення в кримінально-правових
відносинах; статусу учасників кримінального процесу, поняття процесуальних
строків та витрат; заходів забезпечення кримінального провадження; стадій
Базові знання
кримінального процесу; а також кримінальної відповідальності, призначення
покарання; відповідальності та особливостей її застосування щодо фізичних і
юридичних осіб за законодавством України; порядок звільнення від
кримінальної відповідальності; принципів гуманізації кримінальної
відповідальності і покарання; співвідношення європейської моделі
кримінально-правових правовідносин з практикою українського судочинства;
поняття досудового розслідування, судового провадження; особливих

Мова викладання

порядків кримінального провадження; міжнародного співробітництва під час
кримінального провадження; вимог європейської інтеграції України через
призму імплементації напрацювань в національне законодавство.
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати
навчання
№
Компетентності, якими повинен оволодіти
Програмні результати
з/п
студент
навчання
Загальні компетентності
1.
здатність застосовувати знання на практиці у самостійно визначати ті обставини, у з'ясуванні
стандартних
та
окремих
нестандартних яких потрібна допомога, і діяти відповідно до
ситуаціях (ЗК 8)
отриманих рекомендацій (ПРН 8)
2.
здатність знаходити творчі рішення або
відповіді на чітко визначені та абстрактні
проблеми
на
основі
ідентифікації
та
застосування даних (ЗК 10)
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
3.
здатність
застосовувати
знання
завдань, демонструвати необхідні знання та розуміння
принципів і доктрин національного права, а сутності та змісту основних правових інститутів
також змісту правових інститутів, щонайменше і норм фундаментальних галузей права (ПРН 13)
з таких галузей права, як конституційне право,
адміністративне право, цивільне і цивільне
процесуальне право, кримінальне і кримінальне
процесуальне право (ФК 5)
4.
здатність до застосування норм матеріального і застосовувати набуті знання у різних правових
процесуального
права
при
моделюванні ситуаціях, виокремлювати юридично значущі
правових ситуацій, окремих процедур (ФК 6)
факти і формувати обґрунтовані правові
5.
здатність
кваліфіковано
застосовувати висновки (ПРН 14)
нормативно-правові акти, реалізовувати норми
права у конкретних сферах професійної
діяльності та самостійно розробляти юридичні
документи (ФК 7)
6.
здатність
вільно
володіти
юридичною готувати проекти необхідних актів застосування
термінологією,
та
основами
юридичної права відповідно до правового висновку
техніки (ФК 8)
зробленого у різних правових
7.
здатність юридично правильно кваліфікувати ситуаціях (ПРН 15)
факти та обставини (ФК 9)
8.
здатність аналізувати правові проблеми та давати короткий висновок щодо окремих
формувати правові
позиції, здійснювати фактичних обставин (даних) з достатньою
публічні виступи, брати участь у дискусіях з обґрунтованістю (ПРН 5)
правових питань (ФК 10)
9.
здатність до консультування з правових питань, надавати консультації щодо можливих способів
зокрема, можливих способів захисту прав та захисту прав та інтересів клієнтів у різних
інтересів клієнтів, відповідно до вимог правових ситуаціях (ПРН 16)
професійної етики, належного дотримання норм
щодо нерозголошення персональних даних та
конфіденційної інформації (ФК 11)
10.
здатність до логічного, критичного та формулювати власні обґрунтовані судження на
системного
аналізу
правових
явищ
і основі аналізу відомої проблеми. Оцінювати
застосування набутих знань у професійній недоліки і переваги аргументів (ПРН 4)
діяльності (ФК 12)
11.
здатність до аналізу актів законодавства та
судової
практики,
практики
діяльності
інститутів публічної влади (ФК 14)

Тематичний план навчальної дисципліни
Назва
модуля,
розділу, теми
1

Вид навчальної
роботи

Завдання самостійної роботи в розрізі тем

2

3
Модуль 1. Загальні положення кримінального процесуального права.Заходи забезпечення
кримінального провадження
Тема 1. Загальні Відвідування
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
положення
лекційного
1. Поняття, сутність, та форми кримінального процесу. 2.
кримінального
заняття.
Завдання
кримінального
процесу.
3.
Система
стадій
процесуального
Обговорення
кримінального процесу.4. Кримінально-процесуальна форма,
права.
теоретичного та
функції, відносини та гарантії.5. Кримінально-процесуальні акти.
практичного
матеріалу
на 5. Поняття та завдання кримінального провадження.6.Норми
кримінального процесуального права, їх види та структура.
семінарському
Тлумачення норм кримінального процесуального права. 7.
занятті.
Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм. 8.
Тестування.
Виконання
Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі та
навчальних
щодо осіб.
завдань.
Глосарій: правоохоронна діяльність; кримінальний процес; стадії
кримінального процесу; ознаки стадії кримінального процесу;
система стадій кримінального процесу; кримінальне процесуальне
право; кримінальне процесуальні правовідносини; кримінальне
процесуальна форма; диференціація кримінальне процесуальної
форми; процесуальні гарантії.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Вирішити практичне завдання (кейси).
Тема 2 Засади
кримінального
провадження

Відвідування
лекційного
заняття.
Обговорення
теоретичного та
практичного
матеріалу
на
семінарському
занятті.
Тестування.
Виконання
навчальних
завдань.

Питання до самостійного опрацювання:
1. Поняття, сутність і значення кримінального процесуального
права.2. Джерела кримінального процесуального права. 3.
Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм. 4.
Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі та
щодо осіб.
Глосарій: джерела кримінального процесуального права;
кримінальний процесуальний закон; кримінально процесуальна
норма; гіпотеза процесуальної норми; диспозиція процесуальної
норми; санкція процесуальної норми; процесуальні права;
процесуальні обов'язки; процесуальні повноваження.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Вирішити практичне завдання (кейси).

Тема 3. Суд та
учасники
кримінального
провадження.

Відвідування
лекційного
заняття.
Обговорення
теоретичного та
практичного
матеріалу
на
семінарському
занятті.
Тестування.
Виконання
навчальних
завдань.

1. Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Поняття і класифікація учасників кримінального провадження.
2. Суд, сторони кримінального провадження та потерпілий. 3. Інші
учасники кримінального провадження. 4.Суд. Здійснення
правосуддя судом. 5.Обставини, що виключають можливість
участі в кримінальному провадженні. Відводи, самовідводи і
порядок їх вирішення.
Глосарій: кримінальне процесуальні функції; система функцій;
учасник кримінальне процесуальної діяльності; класифікація
учасників кримінального провадження; забезпечення безпеки осіб,
які беруть участь у кримінальному провадженні.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Вирішити практичне завдання (кейси).

5. Скласти схему взаємовідносин суду та учасників кримінального
провадження.

Тема 4. Докази і
доказування.

Обговорення
теоретичного та
практичного
матеріалу
на
семінарському
занятті.
Тестування.
Виконання
навчальних
завдань.

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Загальні положення доказової діяльності в кримінальному
провадженні. 2. Предмет та межі доказування. 3. Поняття доказів,
їх основні ознаки. 4. Джерела доказів та їх види.
Глосарій: кримінальне процесуальне доказування; мета
кримінального процесуального доказування; доказове право;
предмет кримінального процесуального доказування; межі
кримінального процесуального доказування; класифікація доказів,
збирання, перевірка та оцінка доказів, внутрішнє переконання;
докази у кримінальному процесі; класифікація доказів; джерела
доказів, показання, речові докази, документи, висновок експерта.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Вирішити практичне завдання (кейси).

Тема
5.
Процесуальні
строки та витрати.
Відшкодування
шкоди
у
кримінальному
провадженні.

Відвідування
лекційного
заняття.
Обговорення
теоретичного та
практичного
матеріалу
на
семінарському
занятті.
Тестування.
Виконання
навчальних
завдань.

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1.Поняття процесуальних строків. Класифікація строків в
кримінальному провадженні. 2. Обчислення процесуальних
строків. 3 Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню у
кримінальному провадженні. 4. Поняття, значення, предмет та
підстави цивільного позову про відшкодування майнової
(моральної) шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
5.Відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю правоохоронних
органів та суду.
Глосарій: відшкодування шкоди; реабілітація; реабілітована
особа; збитки, які заподіяно громадянинові незаконними діями
органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність,
слідчого, прокурора й суду; підстави відшкодування збитків
реабілітованому; умови відшкодування збитків реабілітованому;
види збитків, що відшкодовуються; порядок відшкодування
збитків.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Вирішити практичне завдання (кейси).
5. Відповісти на тестові питання.

Тема 6. Заходи
забезпечення
кримінального
провадження.

Обговорення
теоретичного та
практичного
матеріалу
на
семінарському
занятті.
Тестування.
Виконання
навчальних
завдань.

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1.Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального
провадження. Загальні правила їх застосування.2. Запобіжні
заходи: поняття, види, мета і підстави їх застосування. 3.
Загальний порядок застосування, зміни та скасування запобіжних
заходів. 4. Порядок застосування окремих видів запобіжних
заходів. 5. Інші заходи забезпечення кримінального провадження.
Глосарій: заходи забезпечення кримінального провадження; мета
заходів забезпечення кримінального провадження; підстави
застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
запобіжні заходи; види запобіжні заходів; підстави застосування
запобіжних заходів; запобіжний захід, клопотання, тримання під
вартою, особисте зобов’язання, особиста порука, застава,
затримання.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.

4. Вирішити практичне завдання (кейси).
5. Розв’язати тести.
Модуль 2. Досудове розслідування. Судове провадження. Особливі порядки кримінального
провадження. Виконання судових рішень. Міжнародне співробітництво під час кримінального
провадження.
Тема 7. Досудове
розслідування

Відвідування
лекційного
заняття.
Обговорення
теоретичного та
практичного
матеріалу
на
семінарському
занятті.
Тестування.
Виконання
навчальних
завдань.

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Поняття, значення, загальні положення та стадії досудового
розслідування. 2. Форми досудового розслідування: дізнання та
досудове слідство. 3. Поняття та характеристика загальних
положень досудового розслідування. 4. Особливості спеціального
досудового розслідування кримінальних правопорушень. 5.
Загальні положення досудового розслідування кримінальних
проступків. 6. Особливий режим досудового розслідування в
умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення
антитерористичної операції.
Глосарій: прийняття, реєстрація та розгляд заяв і повідомлень про
кримінальні правопорушення; попередня перевірка заяв і
повідомлень про кримінальні правопорушення; система Єдиного
реєстру досудових розслідувань; досудове розслідування; завдання
досудового розслідування; органи досудового розслідування;
форми досудового розслідування; компетенція органів досудового
розслідування; загальні умови досудового розслідування; система
загальних умов досудового розслідування.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Вирішити практичне завдання (кейси).

Тема 8. Слідчі
(розшукові) дії та
негласні
слідчі
(розшукові) дії.

Відвідування
лекційного
заняття.
Обговорення
теоретичного та
практичного
матеріалу
на
семінарському
занятті.
Тестування.
Виконання
навчальних
завдань.

Тема
9.
Повідомлення про
підозру.

Відвідування
лекційного
заняття.
Обговорення
теоретичного та
практичного
матеріалу
на
семінарському
занятті.
Тестування.
Виконання
навчальних
завдань

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Поняття і значення слідчих (розшукових) дій, умови та підстави
їх проведення. 2. Класифікація слідчих (розшукових) дій та їх
види. 3. Процесуальна характеристика окремих слідчих
(розшукових) дій. 4.Види негласних слідчих (розшукових) дій та
процесуальний порядок їх проведення.
Глосарій: слідчі (розшукові) дії; негласні слідчі (розшукові) дії;
підстави провадження слідчих (розшукових) дій; загальні умови
провадження слідчих (розшукових) дій.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Рольова гра «Пред’явлення для впізнання особи».
5. Провести допит свідка за пропонованою темою. Обговорити
процес проведення допиту в групі.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Поняття, зміст та значення повідомлення особи про підозру. 2.
Зміст і форма письмового повідомлення про підозру. 3. Порядок
повідомлення про підозру. Допит підозрюваного. 4. Зміна
повідомлення про підозру.
Глосарій: повідомлення про підозру; підстави повідомлення про
підозру; достатні докази для підозри особи у вчиненні
кримінального правопорушення; структура та зміст письмового
повідомлення про підозру; процесуальний порядок повідомлення
про підозру; зміна повідомлення про підозру;
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Вирішити практичне завдання (кейси).
5. Скласти проект повідомлення про підозру за запропонованою
темою.

Тема
10.
Зупинення
і
закінчення
досудового
розслідування.

Відвідування
лекційного
заняття.
Обговорення
теоретичного та
практичного
матеріалу
на
семінарському
занятті.
Тестування.
Виконання
навчальних
завдань

Тема
11.
Оскарження
рішень, дій чи
бездіяльності під
час
досудового
розслідування.

Відвідування
лекційного
заняття.
Обговорення
теоретичного та
практичного
матеріалу
на
семінарському
занятті.
Тестування.
Виконання
навчальних
завдань

Тема 12. Судове
провадження
у
першій інстанції

Відвідування
лекційного
заняття.
Обговорення
теоретичного та
практичного
матеріалу
на
семінарському
занятті.
Тестування.
Виконання
навчальних
завдань

Тема 13.
рішення.

Відвідування
лекційного
заняття.
Обговорення
теоретичного та
практичного
матеріалу
на
семінарському
занятті.
Тестування.
Виконання

Судові

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення
досудового розслідування. 2. Форми закінчення досудового
розслідування. 3. Закриття кримінального провадження. 4.
Звільнення особи від кримінальної відповідальності. 5. Звернення
до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування
примусових заходів виховного чи медичного характеру.
Глосарій: зупинення досудового розслідування; підстави
зупинення розслідування; умови зупинення досудового
розслідування; процесуальний порядок зупинення; відновлення
досудового розслідування; підстави відновлення досудового
розслідування; умови відновлення досудового розслідування;
закінчення досудового розслідування; форми закінчення
досудового розслідування; підстави закінчення досудового
розслідування; умови закінчення досудового розслідування;
процесуальний порядок закінчення досудового розслідування.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Вирішити практичне завдання (кейси).
5. Відповідно до запропонованих слідчих ситуацій скласти проект
постанови про зупинення досудового розслідування та обговорити
їх в групі.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1.Поняття і суть оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час
досудового розслідування. 2.Порядок оскарження рішень, дій чи
бездіяльності органів досудового розслідування. 3. Порядок
оскарження ухвал слідчого судді. 4. Порядок оскарження слідчим
рішень, дій чи бездіяльності прокурора.
Глосарій: Скарга; подання; клопотання; рішення, дії чи
бездіяльність прокурора, які можуть оскаржуватися слідчим;
порядок оскарження рішень; дій чи бездіяльності прокурора;
порядок вирішення скарги на рішення, дії чи бездіяльність
прокурора .
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Вирішити практичне завдання (кейси).
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Поняття, суть і значення підготовчого провадження. 2. Порядок
і строки підготовчого провадження. 3. Ознайомлення з
матеріалами кримінального провадження. 4.Сутність і значення
стадії судового розгляду. 5. Межі судового розгляду. 6.Процедура
судового розгляду. 7. Особливі порядки провадження в суді
першої інстанції. 8. Суд присяжних.
Глосарій: підготовче судове засідання, строки, оцінка доказів у
підготовчому судовому засіданні; підготовчого провадження;
завдання підготовчого провадження; процесуальний порядок
підготовчого провадження; правосуддя..
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Вирішити практичне завдання (кейси).
5. Запропонувати студентам змоделювати підготовче судове
засідання.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань
1. Поняття, суть і види судових рішень. 2. Загальні положення
судових рішень у кримінальному провадженні. 3.Зміст ухвали. 4.
Поняття, види та зміст вироків. 5. Роз’яснення судового рішення.
Глосарій: правосуддя; види правосуддя; завдання правосуддя в
сфері кримінального судочинства; значення судового розгляду;
загальні умови (положення) судового розгляду; межі судового
розгляду; види судових рішень; процедура судового розгляду;
судові рішення; вирок, ухвала постанова суду; п
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.

навчальних
завдань

4. Вирішити практичне завдання (кейси).

Тема 14.
Провадження
в
суді
апеляційної
інстанції

Відвідування
лекційного
заняття.
Обговорення
теоретичного та
практичного
матеріалу
на
семінарському
занятті.
Тестування.
Виконання
навчальних
завдань

Тема
15.
Провадження
в
суді
касаційної
інстанції

Відвідування
лекційного
заняття.
Обговорення
теоретичного та
практичного
матеріалу
на
семінарському
занятті.
Тестування.
Виконання
навчальних
завдань

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Поняття, сутність та межі перегляду рішень в апеляційному
порядку. 2. Об’єкти та суб’єкти апеляційного провадження. 3.
Строки та процесуальний порядок призначення й розгляду справи
в апеляційному порядку.
Глосарій: апеляційне провадження; підстави апеляційного
провадження; суб'єкт апеляційного провадження; об'єкт апеляції;
предмет апеляції; апеляційна скарга; форма апеляції; строки
апеляційного оскарження; види рішень апеляційного суду.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Вирішити практичне завдання (кейси).
5. Скласти проект апеляційної скарги.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1.Сутність і завдання провадження в суді касаційної інстанції.
Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному
порядку. 2. Право на касаційне оскарження. 3. Порядок і строки
касаційного оскарження. 4.Межі перегляду судом касаційної
інстанції. 5. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками
розгляду касаційної скарги. 6. Судові рішення суду касаційної
інстанції.
Глосарій: провадження в суді касаційної інстанції; суд касаційної
інстанції; підстави касаційного оскарження; касаційна скарга;
форма касаційної скарги; суб'єкт касаційного оскарження; об'єкт
касаційного оскарження; предмет касаційного оскарження; строки
касаційного оскарження; види рішень касаційного суду
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Вирішити практичне завдання (кейси).
5. Скласти проект ухвали суду.

Тема
16.
Провадження
за
нововиявленими
або
виключними
обставинами

Відвідування
лекційного
заняття.
Обговорення
теоретичного та
практичного
матеріалу
на
семінарському
занятті.
Тестування.
Виконання
навчальних
завдань

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1.Сутність і значення провадження за нововиявленими або
виключними обставинами. 2. Підстави для здійснення
кримінального провадження за нововиявленими або виключними
обставинами. 3. Строк звернення про перегляд судового рішення
за нововиявленими обставинами або виключними обставинами.
4.Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за
нововиявленими або виключними обставинами. 5. Порядок
здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими або
виключними обставинами. 6. Судове рішення за наслідками
кримінального провадження за нововиявленими або виключними
обставинами.
Глосарій: нововиявлені обставини; виключні обставини; перегляд
за ново виявленими обставинами; перегляд за виключними
обставинами
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Вирішити практичне завдання (кейси).
5. За власно вигаданою ситуацією або конкретним прикладом з
судової практики складіть документ, який може стати підставою
для відкриття провадження з перегляду судових рішень.

Тема 17.
Провадження
з
виконання судових

Відвідування
лекційного
заняття.
Обговорення

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Поняття, зміст та умови реалізації стадії виконання вироку 2.
Набрання судовим рішенням законної сили 3. Порядок вирішення

рішень.

Тема 18. Особливі
порядки
кримінального
провадження.

Тема 19.
Міжнародне
співробітництво
під
час
кримінального
провадження.
Особливі порядки
кримінального
провадження.

теоретичного
практичного
матеріалу
семінарському
занятті.
Тестування.
Виконання
навчальних
завдань
Відвідування
лекційного
заняття.
Обговорення
теоретичного
практичного
матеріалу
семінарському
занятті.
Тестування.
Виконання
навчальних
завдань

та
на

та
на

Відвідування
лекційного
заняття.
Обговорення
теоретичного та
практичного
матеріалу
на
семінарському
занятті.
Тестування.
Виконання
навчальних
завдань

судом питань, пов’язаних із виконанням вироку
Глосарій: виконання судових рішень; звертання судових рішень
до виконання; приведення судових рішень до виконання..
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Вирішити практичне завдання (кейси).

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Поняття кримінально-процесуальної форми. 2. Кримінальне
провадження на підставі угод. 3. Кримінальне провадження у
формі приватного обвинувачення. 4. Кримінальне провадження
щодо окремої категорії осіб. 5. Кримінальне провадження щодо
інших видів кримінального провадження.
Глосарій: приватне обвинувачення, кримінально-правовий
конфлікт, відшкодування шкоди; кримінально-процесуальна
форма, правовий імунітет, кримінально-процесуальний статус,
кримінальне
провадження
диференціація
кримінального
судочинства; підстави застосування норм законодавства, що
регламентує кримінальне провадження у справах неповнолітніх;
вікові категорії неповнолітніх у кримінальному провадженні;
предмет доказування у кримінальному провадженні щодо
неповнолітніх.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Скласти проекти угод про примирення та про визнання
винуватості.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Поняття, завдання та правова основа міжнародного
співробітництва під час кримінального провадження. 2.
Процесуальний порядок надання міжнародної правової допомоги
під час проведення процесуальних дій. 3. Сутність видачі
(екстрадиції) особи, яка вчинила злочин. 4. Кримінальне
провадження у порядку перейняття. 5. Визнання та виконання
вироків іноземних судів та передання засуджених осіб.
Глосарій: англосаксонська система права; романо-германська
система права: доктрина контролю над злочинністю; англоамериканська система доказів; міжнародна злочинність;
міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства;
правова основа співробітництва; міжнародний договір; міжурядові
угоди; міжвідомчі договори (угоди); національне законодавство;
неписані норми (звичаї) міжнародного права; запит про
міжнародне співробітництво; екстрадиція.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Вирішити практичне завдання (кейси).
5. Підготувати проект запиту про надання міжнародно-правової
допомоги.
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Пакет програмних продуктів Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point).
Презентації Microsoft PowerPoint з тем курсу;
Бази нормативних документів (Ліга:Закон, НАУ; online-системи, у т.ч. «Законодавство України». URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index).
пакети тестів до тем навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання, розміщені в
системі Оpentest.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид
діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних
причин (наприклад, лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та





тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється
використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття (бази
нормативних документів, судова практика).
Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин
(наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись за індивідуальним
графіком, з використанням он-лайн платформи (Moodle) для організації самостійної роботи здобувача за
погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1: відвідування занять (не більше 5 балів – за наявності конспектів семінарських
занять та за умови присутності на них); обговорення матеріалу тем семінарських занять
(15 балів); виконання навчальних та практичних завдань, завдань самостійної роботи,
50
вибіркове тестування (загалом – 10 балів); поточна модульна робота (тестування)
(20 балів)
Модуль 2: відвідування занять (не більше 5 балів – за наявності конспектів
семінарських занять та за умови присутності на них); обговорення матеріалу тем
семінарських занять (15 балів); виконання навчальних та практичних завдань, завдань
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самостійної роботи, вибіркове тестування (загалом – 10 балів); поточна модульна робота
(тестування) (20 балів)
Разом
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
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