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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Курс складається із Загальної та Особливої частин. У Загальній частині студенти 

вивчають поняття, завдання і принципи кримінального процесу, класифікацію суб’єктів 

кримінальнопроцесуальної діяльності, їхні права, обов’язки і відповідальність, теорію 

доказів. В Особливій частині розглядається рух кримінальної справи на досудових стадіях 

кримінального процесу і в суді, а також порядок особливого провадження справи у 

кримінальному судочинстві. Основою для вивчення курсу кримінального процесу є 

Кримінальне процесуальне право України. Завдання навчальної дисципліни 

«Кримінальний процес». Особлива частина»: навчити майбутніх юристів у своїй подальшій 

практичній діяльності застосовувати набуті знання у сфері кримінальних процесуальних 

відносин. 
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 

Год. 
(лекції
/лаб., 

практ., 
сем.) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Змістовний модуль 1 

Тема 1.Поняття, 
завдання і система 
кримінального 
процесу. 

4/4 Знати: поняття процесу та завдання 
процесу; історичні форми процесу, 
стадії, функції, зміст і значення 
кримінально-процесуальної форми, 
відносини, гарантії, джерела 

Написання рефератів, 
доповідей. 
Виконання 
самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 
Вирішення задач. 

20 балів 

Тема 2. Засади 
кримінального 
провадження. 

4/4 Знати: поняття, і систему засад 
кримінального провадження; 
конституційні засади кримінального 
провадження, їх значення та зміст; 
засади, закріплені у Кримінальному 
процесуальному кодексі, їх 
значення та зміст. 

Написання рефератів, 
доповідей. 
Виконання 
самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 
Вирішення задач. 

20 балів 

Тема 3. Суд, 
сторони та інші 
учасники 
кримінального 
провадження. 

4/4 Знати: поняття і класифікацію 
учасників кримінального 
провадження; сторони; права та 
обов’язки потерпілого; права і 
обов’язки інших учасників 
кримінального провадження  

Написання рефератів, 
доповідей. 
Виконання 
самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 
Вирішення задач. 

15 балів 

Тема 4. Докази і 
доказування 

4/4 Знати: поняття і значення 
кримінально-процесуального 
доказування; мету доказування; 
предмет і межі доказування; 
поняття доказів та їх процесуальних 
джерел, їх класифікацію; процес 
доказування у кримінальній справі, 
його елементи. 

Написання рефератів, 
доповідей. Виконання 
самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 
Вирішення задач. 

15 балів 

Тестові завдання 
до 1 модуля 30 

Всього за 1 модуль 100 

Змістовний модуль 2 

Тема 5. Фіксування 
кримінального 
провадження. 
Процесуальні 
строки і витрати. 
Відшкодування 
шкоди. 

4/4 Знати: форми фіксування 
процесуальних дій; значення фіксації 
процесуальних дій за допомогою 
технічних засобів; поняття і види 
процесуальних рішень; поняття і 
встановлення процесуальних 
строків, їх обчислення; поняття і 
види процесуальних витрат, їх 
зміст; підстави і порядок 
пред’явлення цивільного позову у 

Написання рефератів, 
доповідей. 
Виконання 
самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 
Вирішення задач. 

25 балів 



кримінальному проваджені, 
порядок його розгляду і вирішення 
судом. 

Тема 6. Заходи 
забезпечення 
кримінального 
провадження 

4/4 Знати: поняття, призначення і види 
заходів забезпечення кримінального 
провадження; загальні правила їх 
застосування; поняття і 
процесуальний порядок застосування 
заходів забезпечення кримінального 
провадження 

Написання рефератів, 
доповідей. 
Виконання 
самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 
Вирішення задач. 

25 балів 

Тема 7. Запобіжні 
заходи 

4/4 Знати: поняття, види і мету 
застосування запобіжних заходів; 
підстави застосування запобіжних 
заходів і обставини, які враховуються 
при їх обранні; порядок обрання, 
зміни і скасування запобіжних 
заходів; поняття і порядок 
застосування окремих видів 
запобіжних заходів; підстави і 
порядок застосування як тимчасового 
запобіжного заходу затримання 
підозрюваного, обвинуваченого за 
ухвалою слідчого судді, суду або без 
ухвали слідчого судді, суду. 

Написання рефератів, 
доповідей. 
Виконання 
самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 
Вирішення задач. 

20 балів 

Тестові задання до 
2 модуля  30 

Всього за 2 модуль  
100 

Навчальна робота 
за 1 семестр 70 

Залік 30 

Всього 100 

2 семестр 

Змістовний модуль 1 

Тема. 8  Загальні 
положення 
досудового 
розслідування. 
Слідчі (розшукові) 
дії. Негласні слідчі 
(розшукові) дії. 

4/4 Знати: поняття, завдання і значення 
стадії досудового розслідування, його 
початок; особи, які уповноважені на 
прийняття та реєстрацію заяв і 
повідомлень  про кримінальні 
правопорушення; форми досудового 
розслідування; поняття і види 
підслідності; здійснення 
прокурорського нагляду, судового та 
відомчого контролю за додержанням 
законів органами досудового 
розслідування; поняття та види 
слідчих (розшукових) дій; поняття та 
види негласних слідчих 
(розшукових) дій; загальні 
положення про негласні слідчі чи 
розшукові дії; інші види негласних 
слідчих (розшукових) дій.  

Написання рефератів, 
доповідей. 
Виконання 
самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 
Вирішення задач. 

20 балів 



Тема. 9  
Притягнення до 
кримінальної 
відповідальності. 
Зупинення та 
закінчення 
досудового 
розслідування. 
Особливості 
розслідування 
кримінальних 
проступків. 
Оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності 
під час досудового 
розслідування. 

4/4 Знати: підстави притягнення до 
кримінальної відповідальності; 
випадки повідомлення про підозру; 
порядок вручення письмового 
повідомлення про підозру; підстави 
та порядок зупинення досудового 
розслідування; форми закінчення 
досудового розслідування; порядок 
складання і структуру 
обвинувального акта, додатків до 
обвинувального акту; дії прокурора 
після повідомлення особи про 
підозру; 
порядок оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності органів досудового 
розслідування чи прокурора під час 
досудового розслідування. 

Написання рефератів, 
доповідей. 
Виконання 
самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 
Вирішення задач. 

20 балів 

Тема. 10  
Підготовче 
провадження та 
судовий розгляд у 
кримінальному 
провадженні. 
Особливі порядки 
провадження в суді 
першої інстанції. 

4/4 Знати: поняття і значення стадії 
підготовчого провадження; строки 
проведення підготовчого судового 
засідання; види рішень суду за 
результатами підготовчого судового 
засідання; завдання і значення стадії 
судового розгляду; зупинення 
судового провадження; підстави і 
порядок проведення дистанційного 
судового провадження; сутність і 
значення судових вироку і ухвали; 
процесуальний порядок; види 
вироків; спрощене провадження 
щодо кримінальних поступків; 
провадження в суді присяжних. 

Написання рефератів, 
доповідей. 
Виконання 
самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 
Вирішення задач. 

15 балів 

Тема. 11  
Провадження в суді 
апеляційної 
інстанції. 
Провадження в суді 
касаційної інстанції. 
Провадження за 
нововиявленими або 
виключними 
обставинами. 

4/4 Знати: поняття і значення стадії 
апеляційного провадження; 
особливості апеляційного 
оскарження; суб’єкти, порядок  та 
строки апеляційного оскарження; 
порядок розгляду справи за 
апеляцією; результати розгляду справ; 
види судових рішень апеляційної 
інстанції; суть і значення касаційного 
провадження; суб’єкти, порядок і 
строки; відкриття касаційного 
провадження; порядок підготовки 
касаційного розгляду; результати 
розгляду справ; структуру і зміст 
постанови суду касаційної інстанції; 
поняття і підстави для здійснення 
провадження за нововиявленими або 
виключними обставинами; суб’єкт, 
порядок та строки звернення; порядок 
відкриття кримінального 
провадження за нововиявленими або 
виключними обставинами; порядок 
розгляду заяви про перегляд судового 
рішення за нововиявленими або 
виключними обставинами; результати 
розгляду кримінального провадження 

Написання рефератів, 
доповідей. 
Виконання 
самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 
Вирішення задач. 

15 балів 



за нововиявленими або виключними 
обставинами. 

Тестові завдання 
до 1 модуля 30 

Всього за 1 модуль 100 

Змістовний модуль 2 

Тема. 12  
Кримінальне 
провадження на 
підставі угод. 
Кримінальне 
провадження у 
формі приватного 
обвинувачення. 
Кримінальне 
провадження щодо 
окремої категорії 
осіб. 

4/4 Знати: суб’єкти за ініціативою яких 
може бути укладена угода про 
примирення; зміст угоди між 
прокурором та підозрюваним, 
обвинуваченим про визнання 
винуватості; порядок укладення угод 
в кримінальному провадженні;  
зміст угоди про примирення та про 
визнання винуватості; порядок і 
наслідки провадження на підставі 
угод; поняття кримінального 
провадження у формі приватного 
обвинувачення; суб’єкти, щодо яких 
здійснюється особливий порядок 
кримінального провадження; 
порядок притягнення до 
кримінальної відповідальності 
суб’єктів, щодо яких здійснюється 
особливий порядок кримінального 
провадження. 

Написання рефератів, 
доповідей. 
Виконання 
самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 
Вирішення задач. 

20 балів 

Тема. 13  
Кримінальне 
провадження щодо 
неповнолітніх. 
Кримінальне 
провадження щодо 
застосування 
примусових заходів 
медичного 
характеру. 
Кримінальне 
провадження, яке 
містить державну 
таємницю. 

4/4 Знати: загальні правила 
кримінального провадження щодо 
неповнолітніх; обставини, що 
підлягають встановленню і 
з’ясуванню у кримінальному 
провадженні щодо неповнолітніх; 
порядок застосування примусових 
заходів виховного характеру до 
неповнолітніх; підстави для 
здійснення примусових заходів 
медичного характеру; порядок 
здійснення досудового 
розслідування; обставини, що 
підлягають встановленню під час 
кримінального провадження; 
порядок судового розгляду 
клопотання про застосування 
примусових засобів медичного 
характеру; структуру і зміст ухвали 
суду про застосування примусових 
заходів медичного характеру; 
порядок кримінального 
провадження матеріали, якого 
містять відомості, що становлять 
державну таємницю. 

Написання рефератів, 
доповідей. 
Виконання 
самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 
Вирішення задач. 

20 балів 



Тема. 14  
Кримінальне 
провадження на 
території 
дипломатичних 
представництв, 
консульських 
установ України, на 
повітряному, 
морському чи 
річковому судні, що 
перебуває за 
межами України під 
прапором або з 
розпізнавальним 
знаком України, 
розташованого в 
Україні. 
Відновлення 
втрачених 
матеріалів 
кримінального 
провадження. 
Виконання судових 
рішень. 

4/4 Знати: які службові особи, 
уповноважені на вчинення 
процесуальних дій; процесуальні дії 
під час кримінального провадження; 
зміст заяви про відновлення 
втрачених матеріалів кримінального 
провадження; судовий розгляд 
заяви; порядок розгляду і вирішення 
заяви про відновлення матеріалів 
втраченого кримінального 
провадження; порядок виконання 
судових рішень у кримінальному 
провадженні. 

Написання рефератів, 
доповідей. 
Виконання 
самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 
Вирішення задач. 

15 балів 

Тема. 15  Засади 
міжнародного 
співробітництва. 
Міжнародна правова 
допомога при 
проваджені 
процесуальних дій. 
Екстрадиція. 
Кримінальне 
провадження у 
порядку перейняття. 
Визнання та 
виконання вироків 
судів іноземних 
держав. 

4/4 Знати: терміни міжнародного 
співробітництва; обсяг міжнародного 
співробітництва; центральні органи 
України, уповноважені звертатись із 
запитами про міжнародну правову 
допомогу та розглядати відповідні 
запити іноземних компетентних 
органів; порядок і строки фактичної 
передачі особи, щодо якої прийнято 
рішення про екстрадицію; порядок 
кримінального провадження, щодо 
перейняття від компетентного органу 
іншої держави; порядок розгляду 
судом клопотання про виконання 
вироку іноземної держави. 

Написання рефератів, 
доповідей. 
Виконання 
самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 
Вирішення задач. 

15 балів 

Тестові завдання 
до 2 модуля 30 

Всього за 2 модуль  100 

Навчальна робота за 2 семестр 70 

Екзамен 30 

Всього за курс 100 

 
 
 
 
 

 



ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
 

Політика щодо дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт, заліку та екзамену 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 

Реферати, доповіді повинні мати коректні текстові посилання 

на використану літературу. Дотримання академічної 

доброчесності студентами та відповідальність за її порушення 

регулюються Положенням про академічну доброчесність у 

Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України. 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (за погодженням із деканом 

факультету) на навчальній платформі Elearn 

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Рейтинг студента, бали Оцінка національна за результати складання 
екзаменів, заліків 

Екзаменів заліків 

90-100 Відмінно зараховано 

74-89 Добре 

60-73 Задовільно 

0-59 Незадовільно не зараховано 
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Сторінка курсу в eLearn  

 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Курс складається із Загальної та Особливої частин. У Загальній частині 

студенти вивчають поняття, завдання і принципи кримінального процесу, 

класифікацію суб’єктів кримінально - процесуальної діяльності, їхні права, 

обов’язки і відповідальність, теорію доказів. В Особливій частині 

розглядається рух кримінальної справи на досудових стадіях кримінального 

процесу і в суді, а також порядок особливого провадження справи у 

mailto:dolgopolov_an@ukr.net
https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2324


кримінальному судочинстві. Основою для вивчення курсу кримінального 

процесу є Кримінальне процесуальне право України.  

Мета вивчення курсу полягає у засвоєнні і набутті слухачами необхідних 

теоретичних знань та практичних навичок у сфері кримінального 

процесуального права.  

Завдання навчальної дисципліни «Кримінальний процес». Особлива 

частина»: навчити майбутніх юристів у своїй подальшій практичній діяльності 

застосовувати набуті знання у сфері кримінальних процесуальних відносин.  



                          СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 

Години 

(лекції/лаборат
орні, 

практичні, 
семінарські) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Змістовний модуль 1 

Тема 1.Поняття, 
завдання і система 
кримінального 
процесу. 

- 

Знати: поняття процесу та 
завдання процесу; історичні 
форми процесу, стадії, функції, 
зміст і значення кримінально-
процесуальної форми, 
відносини, гарантії, джерела 

Самостійна робота в 
Elearn (написання 
рефератів, доповідей, 
вирішення задач, 
робота з тестовими 
завданнями для 
самостійної і 
індивідуальної 
підготовки) 

20 балів 

Тема 2. Засади 
кримінального 
провадження. 

- 

Знати: поняття, і систему 
засад кримінального 
провадження; конституційні 
засади кримінального 
провадження, їх значення та 
зміст; засади, закріплені у 
Кримінальному 
процесуальному кодексі, їх 
значення та зміст. 

Написання рефератів, 
доповідей. 

Виконання 
самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 

Вирішення задач. 

20 балів 

Тема 3. Суд, сторони 
та інші учасники 
кримінального 
провадження. 

2/- 

Знати: поняття і класифікацію 
учасників кримінального 
провадження; сторони; права 
та обов’язки потерпілого; 
права і обов’язки інших 
учасників кримінального 
провадження  

 

Самостійна робота в 
Elearn (написання 
рефератів, доповідей, 
вирішення задач, 
робота з тестовими 
завданнями для 
самостійної і 
індивідуальної 
підготовки) 

15 балів 

Тема 4. Докази і 
доказування 

-/2 

Знати: поняття і значення 
кримінально-процесуального 
доказування; мету 
доказування; предмет і межі 
доказування; поняття доказів 
та їх процесуальних джерел, їх 
класифікацію; процес 
доказування у кримінальній 
справі, його елементи. 

Написання рефератів, 
доповідей. Виконання 
самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 

Вирішення задач. 
15 балів 

Тестові завдання 
до 1 модуля 

30 

Всього за 1 модуль 100 

Змістовний модуль 2 



Тема 5. Фіксування 
кримінального 
провадження. 
Процесуальні 
строки і витрати. 
Відшкодування 
шкоди. 

 

Знати: форми фіксування 
процесуальних дій; значення 
фіксації процесуальних дій за 
допомогою технічних засобів; 
поняття і види процесуальних 
рішень; поняття і 
встановлення процесуальних 
строків, їх обчислення; 
поняття і види процесуальних 
витрат, їх зміст; підстави і 
порядок пред’явлення 
цивільного позову у 
кримінальному проваджені, 
порядок його розгляду і 
вирішення судом. 

Самостійна робота в 
Elearn (написання 
рефератів, доповідей, 
вирішення задач, 
робота з тестовими 
завданнями для 
самостійної і 
індивідуальної 
підготовки) 

25 балів 

Тема 6. Заходи 
забезпечення 
кримінального 
провадження 

2/- 

Знати: поняття, призначення і 
види заходів забезпечення 
кримінального провадження; 
загальні правила їх 
застосування; поняття і 
процесуальний порядок 
застосування заходів 
забезпечення кримінального 
провадження 

Самостійна робота в 
Elearn (написання 
рефератів, доповідей, 
вирішення задач, 
робота з тестовими 
завданнями для 
самостійної і 
індивідуальної 
підготовки) 

25 балів 

Тема 7. Запобіжні 
заходи 

-/2 

Знати: поняття, види і мету 
застосування запобіжних 
заходів; підстави застосування 
запобіжних заходів і обставини, 
які враховуються при їх 
обранні; порядок обрання, 
зміни і скасування запобіжних 
заходів; поняття і порядок 
застосування окремих видів 
запобіжних заходів; підстави і 
порядок застосування як 
тимчасового запобіжного 
заходу затримання 
підозрюваного, обвинуваченого 
за ухвалою слідчого судді, суду 
або без ухвали слідчого судді, 
суду. 

Написання рефератів, 
доповідей. 

Виконання 
самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 

Вирішення задач. 

20 балів 

Тестові задання до 
2 модуля  

30 

Всього за 2 модуль 100 

Навчальна робота 
за 1 семестр 

70 

Залік 30 

Всього 

 
100 



2 семестр 

Змістовний модуль 1 

Тема. 8  Загальні 
положення 
досудового 
розслідування. 
Слідчі (розшукові) 
дії. Негласні слідчі 
(розшукові) дії. 

2/- 

Знати: поняття, завдання і 
значення стадії досудового 
розслідування, його початок; 
особи, які уповноважені на 
прийняття та реєстрацію заяв і 
повідомлень  про кримінальні 
правопорушення; форми 
досудового розслідування; 
поняття і види підслідності; 
здійснення прокурорського 
нагляду, судового та відомчого 
контролю за додержанням 
законів органами досудового 
розслідування; поняття та види 
слідчих (розшукових) дій; 
поняття та види негласних 
слідчих (розшукових) дій; 
загальні положення про 
негласні слідчі чи розшукові 
дії; інші види негласних 
слідчих (розшукових) дій.  

 

Самостійна робота в 
Elearn (написання 
рефератів, доповідей, 
вирішення задач, 
робота з тестовими 
завданнями для 
самостійної і 
індивідуальної 
підготовки) 

20 балів 

Тема. 9  
Притягнення до 
кримінальної 
відповідальності. 
Зупинення та 
закінчення 
досудового 
розслідування. 
Особливості 
розслідування 
кримінальних 
проступків. 
Оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності 
під час досудового 
розслідування. 

 

2/- 

Знати: підстави притягнення 
до кримінальної 
відповідальності; випадки 
повідомлення про підозру; 
порядок вручення письмового 
повідомлення про підозру; 
підстави та порядок зупинення 
досудового розслідування; 
форми закінчення досудового 
розслідування; порядок 
складання і структуру 
обвинувального акта, додатків 
до обвинувального акту; дії 
прокурора після повідомлення 
особи про підозру; 

порядок оскарження рішень, дій 
чи бездіяльності органів 
досудового розслідування чи 
прокурора під час досудового 
розслідування. 

Самостійна робота в 
Elearn (написання 
рефератів, доповідей, 
вирішення задач, 
робота з тестовими 
завданнями для 
самостійної і 
індивідуальної 
підготовки) 

20 балів 

Тема. 10  
Підготовче 
провадження та 
судовий розгляд у 
кримінальному 
провадженні. 
Особливі порядки 

2/- 

Знати: поняття і значення 
стадії підготовчого 
провадження; строки 
проведення підготовчого 
судового засідання; види 
рішень суду за результатами 
підготовчого судового 
засідання; завдання і значення 
стадії судового розгляду; 

Самостійна робота в 
Elearn (написання 
рефератів, доповідей, 
вирішення задач, 
робота з тестовими 
завданнями для 
самостійної і 

15 балів 



провадження в суді 
першої інстанції. 

зупинення судового 
провадження; підстави і 
порядок проведення 
дистанційного судового 
провадження; сутність і 
значення судових вироку і 
ухвали; процесуальний 
порядок; види вироків; 
спрощене провадження щодо 
кримінальних поступків; 
провадження в суді присяжних. 

індивідуальної 
підготовки) 

Тема. 11  
Провадження в суді 
апеляційної 
інстанції. 
Провадження в суді 
касаційної інстанції. 
Провадження за 
нововиявленими або 
виключними 
обставинами. 

-/2 

Знати: поняття і значення стадії 
апеляційного провадження; 
особливості апеляційного 
оскарження; суб’єкти, порядок  
та строки апеляційного 
оскарження; порядок розгляду 
справи за апеляцією; результати 
розгляду справ; види судових 
рішень апеляційної інстанції; 
суть і значення касаційного 
провадження; суб’єкти, порядок 
і строки; відкриття касаційного 
провадження; порядок 
підготовки касаційного 
розгляду; результати розгляду 
справ; структуру і зміст 
постанови суду касаційної 
інстанції; поняття і підстави для 
здійснення провадження за 
нововиявленими або 
виключними обставинами; 
суб’єкт, порядок та строки 
звернення; порядок відкриття 
кримінального провадження за 
нововиявленими або 
виключними обставинами; 
порядок розгляду заяви про 
перегляд судового рішення за 
нововиявленими або 
виключними обставинами; 
результати розгляду 
кримінального провадження за 
нововиявленими або 
виключними обставинами. 

Написання рефератів, 
доповідей. 

Виконання 
самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 

Вирішення задач. 

15 балів 

Тестові завдання 
до 1 модуля 

30 

Всього за 1 модуль 100 

Змістовний модуль 2 

Тема. 12  
Кримінальне 
провадження на 
підставі угод. 

-/2 
Знати: суб’єкти за ініціативою 
яких може бути укладена угода 
про примирення; зміст угоди 
між прокурором та 

Написання рефератів, 
доповідей. 20 балів 



Кримінальне 
провадження у 
формі приватного 
обвинувачення. 
Кримінальне 
провадження щодо 
окремої категорії 
осіб. 

 

підозрюваним, обвинуваченим 
про визнання винуватості; 
порядок укладення угод в 
кримінальному провадженні;  

зміст угоди про примирення та 
про визнання винуватості; 
порядок і наслідки 
провадження на підставі угод; 
поняття кримінального 
провадження у формі 
приватного обвинувачення; 
суб’єкти, щодо яких 
здійснюється особливий 
порядок кримінального 
провадження; порядок 
притягнення до кримінальної 
відповідальності суб’єктів, 
щодо яких здійснюється 
особливий порядок 
кримінального провадження. 

Виконання 
самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 

Вирішення задач. 

Тема. 13  
Кримінальне 
провадження щодо 
неповнолітніх. 
Кримінальне 
провадження щодо 
застосування 
примусових заходів 
медичного 
характеру. 
Кримінальне 
провадження, яке 
містить державну 
таємницю. 

 -/2 

Знати: загальні правила 
кримінального провадження 
щодо неповнолітніх; 
обставини, що підлягають 
встановленню і з’ясуванню у 
кримінальному провадженні 
щодо неповнолітніх; порядок 
застосування примусових 
заходів виховного характеру до 
неповнолітніх; підстави для 
здійснення примусових заходів 
медичного характеру; порядок 
здійснення досудового 
розслідування; обставини, що 
підлягають встановленню під 
час кримінального 
провадження; порядок 
судового розгляду клопотання 
про застосування примусових 
засобів медичного характеру; 
структуру і зміст ухвали суду 
про застосування примусових 
заходів медичного характеру; 
порядок кримінального 
провадження матеріали, якого 
містять відомості, що 
становлять державну 
таємницю. 

 

Написання рефератів, 
доповідей. 

Виконання 
самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 

Вирішення задач. 

20 балів 

Тема. 14  
Кримінальне 
провадження на 
території 
дипломатичних 

2/- 

Студент повинен знати: 
які службові особи, 
уповноважені на вчинення 
процесуальних дій; 
процесуальні дії під час 

Самостійна робота в 
Elearn (написання 
рефератів, доповідей, 
вирішення задач, 
робота з тестовими 

15 балів 



представництв, 
консульських 
установ України, на 
повітряному, 
морському чи 
річковому судні, що 
перебуває за межами 
України під 
прапором або з 
розпізнавальним 
знаком України, 
розташованого в 
Україні. 
Відновлення 
втрачених 
матеріалів 
кримінального 
провадження. 
Виконання судових 
рішень. 

кримінального провадження; 
зміст заяви про відновлення 
втрачених матеріалів 
кримінального провадження; 
порядок судового розгляду 
заяви; порядок розгляду і 
вирішення заяви про 
відновлення матеріалів 
втраченого кримінального 
провадження; порядок 
виконання судових рішень у 
кримінальному провадженні. 

 

завданнями для 
самостійної і 
індивідуальної 
підготовки) 

Тема. 15  Засади 
міжнародного 
співробітництва. 
Міжнародна 
правова допомога 
при проваджені 
процесуальних дій. 
Екстрадиція. 
Кримінальне 
провадження у 
порядку перейняття. 
Визнання та 
виконання вироків 
судів іноземних 
держав. 

-/2 

Студент повинен знати: 
терміни міжнародного 
співробітництва; обсяг 
міжнародного співробітництва; 
центральні органи України, 
уповноважені звертатись із 
запитами про міжнародну 
правову допомогу та розглядати 
відповідні запити іноземних 
компетентних органів; порядок і 
строки фактичної передачі 
особи, щодо якої прийнято 
рішення про екстрадицію; 
порядок кримінального 
провадження, щодо перейняття 
від компетентного органу іншої 
держави; порядок розгляду 
судом клопотання про 
виконання вироку іноземної 
держави. 

Написання рефератів, 
доповідей. 

Виконання 
самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 

Вирішення задач. 

15 балів 

Тестові завдання 
до 2 модуля 

30 

Всього за 2 модуль  100 

Навчальна робота за 2 семестр 70 

Екзамен 30 

Всього за курс 100 



ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
 

Політика щодо дедлайнів та 
перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 
Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за 
наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної 
доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт, заліку та екзамену 
заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 
Реферати, доповіді повинні мати коректні текстові 
посилання на використану літературу. Дотримання 
академічної доброчесності студентами та відповідальність 
за її порушення регулюються Положенням про академічну 
доброчесність у Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України. 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 
причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись індивідуально (за 
погодженням із деканом факультету) на навчальній 
платформі Elearn 

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Рейтинг здобувача вищої 
освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів, 
заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 
 

 


