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1. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ 

Процес становлення правової держави повинен бути зв’язаний з формуванням такого методу правового регулювання відповідної галузі 

законодавства, зокрема кримінально-процесуального, який би забезпечував інтереси особистості і обмежував можливості держави щодо їх 

утисків, бо саме на системні проблеми у сфері кримінальної юстиції України та необхідність дотримання прав людини неодноразово звертав 

увагу Європейський Суд з прав людини, акцентуючи увагу на тому, що кримінальне правосуддя повинно забезпечувати неухильне 

дотримання прав і свобод людини під час розслідування та розгляду кримінальних проваджень. 

Метою вивчення є систематизація знань щодо поняття та напрямів диференціації кримінальної процесуальної форми; поняття, значення 

та місця особливих порядків кримінального провадження в системі кримінального процесу України; засвоєння актуальних питань 

правозастосування та реформування в контексті оновлення законодавства. 
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Цілі: отримання здобувачами стійких сучасних знань з теорії і практики сучасного кримінального процесу, формуванні у них навичок і 

вмінь самостійного аналізу стану чинного законодавства, системному освоєнні тем юридичної техніки й технології, навичок розробки 

науково-практичних рекомендацій щодо їх удосконалення, розвитку здібностей до науково-дослідної роботи, а також самостійності та 

відповідальності в обґрунтуванні та використанні в практичній роботі нормативного матеріалу.  

Передумови для вивчення дисципліни – курси, присвячені актуальним проблемам кримінального права, кримінології, кримінального 

процесу, криміналістики, теорії оперативно-розшукової діяльності. 

 

 

2. ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ 

ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  

У процесі реалізації програми дисципліни «Особливі порядки кримінального провадження в концепції кримінального процесу України» 

формуються наступні компетентності із передбачених освітньо-науковою програмою: 

Інтегральна компетентність  

Здатність розв’язувати концептуальні та методологічні проблеми в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності, у тому 

числі започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням 

належної академічної доброчесності, здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення. 

Загальні компетентності   

ЗК-2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК-7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК-8. Навички міжособистісної взаємодії та професійної етики. 

Спеціальні (фахові) компетентності  

ФК-1. Здатність розв’язувати комплексні проблеми у галузі професійної та/або дослідницької діяльності.  

ФК-2.Здатність до застосовування концептуальних та методологічних знань в науково-дослідній роботі та предметній сфері наукових 

досліджень.  

ФК-3.Здатність до вирішення наукових проблем та завдань у сфері дослідження 

ФК-7.Здатність формувати та обґрунтовувати гіпотези на основі теоретико-методологічного аналізу з предметної сфери наукового 

дослідження.  

ФК-8.Здатність до критичного аналізу досліджень різних науковців з предметної сфери наукового пошуку.  

ФК-12.Здатність до генерування ідей та створення нових знань у сфері дослідження. 

ФК-17.Здатність до ділового спілкування у науковому та освітньому середовищі. 

 

Навчальна дисципліна «Особливі порядки кримінального провадження в концепції кримінального процесу України» забезпечує 

досягнення програмних результатів навчання (РН), передбачених освітньо-науковою програмою: 

ПРН-1. Використовувати понятійно-категоріальний апарат, теоретико-методологічні засади та методичні прийоми для обґрунтування 

проблем та подальшого розвитку наукових досліджень з предметної сфери фундаментального та/або прикладного спрямування.  

ПРН-19. Знати теорію криміналістики, криміналістичної техніки, тактики і методики, оперативно-розшукової діяльності. 
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Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання: 

- основні юридичні категорії та нормативно-правові й інші джерела за допомогою яких відбувається опанування та дослідження 

проблемних питань кримінального процесу з питань: 

- гарантій кримінального процесуального законодавства та дотримання прав і свобод особи в практиці Європейського суду з прав людини; 

- здійснення доказування у кримінальному процесі України; 

- запровадження особливих порядків кримінального провадження; 

- застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 

- застосування міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні. 

Уміння: 

- оперувати категоріальним апаратом, у тому числі демонструвати знання сучасної наукової парадигми в галузі правоохоронної 

діяльності, системи методологічних принципів та методичних прийомів наукових досліджень; 

- правильно застосовувати кримінальний процесуальний закон у ситуаціях, які обговорювалися на заняттях; 

- аргументувати власну позицію, коригувати її у ході дискусії, а також, удосконалювати та розвивати свій інтелектуальний та 

загальнокультурний рівень; 

- згідно наукової методології в межах навчальної програми вдало досліджувати актуальні питання кримінального процесу з доказування, у 

тому числі в різних слідчих ситуаціях, і щодо особливих порядків кримінального провадження, а також з питань застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження та здійснення міжнародного співробітництва у кримінальному проваджені; 

- надавати порівняльну характеристику основних наукових методів в юриспруденції; самостійно виявляти як позитивні моменти так і 

слабкі сторони в застосовуваних наукових концепціях; творчо застосовувати набуті знання в процесі правотворчої діяльності та наукової 

праці; 

- вміло висувати нові правові ідеї, зміни та доповнення до чинного кримінального процесуального законодавства, адаптуватись до нових 

ситуацій та вимог, переглядати та аналізувати  вже накопичений досвід з проблемних питань у діяльності судових та правоохоронних органів. 

- кваліфіковано здійснювати правовий аналіз, коментування, реферування та узагальнення результатів наукових досліджень, що проведені 

іншими фахівцями, з використанням сучасних методик та методологій наукових досліджень, вітчизняного та зарубіжного досвіду.  

 

 

3. ОБСЯГ ТА ОЗНАКИ КУРСУ 

Загалом Вид заняття 
(денне відділення / заочне відділення) 

Ознаки курсу 

ЄКТС годин 
Лекційні заняття Практичні заняття Самостійна робота 

Курс, (рік 

навчання) 

Семестр Обов’язкова / 

вибіркова 

6 180 30 / 6 30 / 6 120 / 168 3 6 / 6 Вибіркова 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

лекц. прак 
сам. 

роб. 
лекц. прак 

сам. 

роб. 

Тема 1. Особливі порядки кримінального провадження в системі кримінального 

процесу: загальна характеристика в контексті оновлення законодавства. 
18 4 4 10 18 2 2 14 

Тема 2. Спеціальне досудове розслідування, спеціальне судове провадження та 

особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного 

стану або у районі проведення ООС в системі особливих порядків кримінального 

провадження 

18 4 4 10 18 2 2 14 

Тема 3. Кримінальне провадження на підставі угод. Угода про примирення між 

потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим 
18 4 4 10 18 2 2 14 

Тема 4. Угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання 

винуватості 
14 2 2 10 14 - - 14 

Тема 5. Загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх 14 2 2 10 14 - - 14 

Тема 6. Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, 

які не досягли віку кримінальної відповідальності 
14 2 2 10 14 - - 14 

Тема 7. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру 
14 2 2 10 14 - - 14 

Тема 8. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення 14 2 2 10 14 - - 14 

Тема 9. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб 14 2 2 10 14 - - 14 

Тема 10. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять 

державну таємницю 
14 2 2 10 14 - - 14 

Тема 11. 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, 

якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні 

14 2 2 10 14 - - 14 

Тема 12. Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні 14 2 2 10 14 - - 14 

Усього годин 180 30 30 120 180 6 6 168 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - ЗАЛІК 
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5. ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / ОБЛАДНАННЯ 

Студенти отримують теми та питання курсу, основну і додаткову літературу, рекомендації, завдання та оцінки за їх виконання як 

традиційним шляхом, так і з використанням університетської платформи он-лайн навчання на базі Moodle. Окрім того, практичні навички у 

пошуку та аналізу інформації за курсом, з оформлення індивідуальних завдань, тощо, студенти отримують, користуючись університетськими 

комп’ютерними класами та бібліотекою. 

 

 

6. ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ з/п 

 

Назва теми 
Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Тема 1. Особливі порядки кримінального провадження в системі кримінального процесу: загальна 

характеристика в контексті оновлення законодавства 

1. Особливі порядки кримінального провадження: поняття, значення та місце в системі кримінального процесу.  

2. Поняття кримінальної процесуальної форми. Напрями диференціації кримінальної процесуальної форми.  

3. Кримінальне провадження на підставі угод: сучасний стан та проблематика в контексті оновлення законодавства. 

4. Поняття і принципи ювенальної юстиції.  Здійснення правосуддя щодо неповнолітніх та сучасна концепція моделі 

ювенальної юстиції в Україні. 

5. Застосування примусових заходів медичного характеру в кримінальному провадженні: реформування та актуальні 

питання правозастосування. 

6. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення: актуальні питання. 

7. Особи, відносно яких застосовується особливий порядок кримінального провадження. 

8. Поняття державної таємниці. Обмеження щодо ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. 

4 2 

2 Тема 2. Спеціальне досудове розслідування, спеціальне судове провадження та особливий режим досудового 

розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення ООС в системі особливих 

порядків кримінального провадження 

1. Спеціальне досудове розслідування кримінальних правопорушень як особливий порядок кримінального 

провадження. 

2. Загальні положення спеціального досудового розслідування. 

3. Клопотання слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування. 

4. Розгляд клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування. 

5. Вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування. 

6. Порядок вручення процесуальних документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового розслідування.  

7. Кримінальне провадження в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної 

операції: актуальні питання та проблеми. 

4 2 

3 Тема 3. Кримінальне провадження на підставі угод. Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи 

обвинуваченим 
4 2 
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1. Сутність та значення кримінального провадження на підставі угод. Різновиди угод в кримінальному провадженні.  

2. Ініціювання та характерні ознаки угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим. 

3. Зміст угоди про примирення. 

4 Тема 4. Угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості 

1. Особливості порядку укладення угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи 

обвинуваченим. Зміст угоди про визнання винуватості.  

2. Процесуальний порядок досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі угод. 

3. Процесуальний порядок судового провадження у кримінальному провадженні на підставі угод. 

4. Наслідки укладення та затвердження угоди. 

5. Вирок на підставі угод: особливості змісту. Підстави та процесуальний порядок оскарження вироку, ухваленого на 

підставі угоди. 

2 - 

5 Тема 5. Загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх 

1. Загальні правила та порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх. Неповнолітні як суб’єкти 

кримінального провадження, щодо яких застосовуються спеціальні правила кримінального судочинства. 

2. Види проваджень щодо неповнолітніх.  

3. Предмет доказування у кримінальному провадженні про кримінальні правопорушення неповнолітніх та про 

суспільно небезпечні діяння, вчинені особами, які не досягли віку, з якого можливе притягнення до кримінальної 

відповідальності. 

4. Законний представник, захисник неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого. Представник неповнолітнього 

потерпілого в кримінальному провадженні. 

5. Особливості провадження слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітніх. Допит неповнолітніх. 

6. Особливості досудового провадження щодо неповнолітніх, які вчинили кримінальні правопорушення. 

2 - 

6 Тема 6. Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку 

кримінальної відповідальності 

1. Особливості застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо неповнолітніх, які вчинили 

кримінальні правопорушення. 

2. Судовий розгляд справ про кримінальні правопорушення неповнолітніх. 

3. Рішення, що приймаються судом у справах про кримінальні правопорушення неповнолітні. 

4. Процесуальний порядок звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності та від покарання.  

5. Досудове провадження щодо неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння у віці від одинадцяти років до 

досягнення віку, з якого можливе притягнення до кримінальної відповідальності. 

6. Особливості застосування заходів кримінально-процесуального примусу до неповнолітніх, які вчинили суспільно 

небезпечні діяння у віці від одинадцяти років до досягнення віку, з якого можливе притягнення до кримінальної 

відповідальності. 

7. Провадження у справах про суспільно небезпечні діяння осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння у віці від 

одинадцяти років до досягнення віку, з якого можливе притягнення до кримінальної відповідальності, у суді першої 

інстанції. Рішення, що приймаються судом. 

2  
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8. Підстави та порядок дострокового звільнення від примусового заходу виховного характеру.  

9. Загальна характеристика кримінального провадження за участі неповнолітніх осіб у контексті практики 

Європейського суду з прав людини. 

10. Забезпечення справедливості судового розгляду щодо неповнолітніх. 

7 Тема 7. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру 

1. Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру. 

2. Поняття та види примусових заходів медичного характеру. 

3. Порядок здійснення досудового розслідування у кримінальному  провадженні щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру. Форми закінчення досудового розслідування у кримінальному  провадженні щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру. 

4. Предмет доказування у кримінальному  провадженні щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру. 

5. Особливості застосування запобіжних заходів у кримінальному  провадженні щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру. 

6. Особливості судового розгляду кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру. 

7. Ухвала суду у кримінальному  провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру. 

8. Порядок відновлення кримінального провадження після припинення  застосування примусових заходів 

медичного характеру. 

9. Практика Європейського суду з прав людини та захист осіб, щодо яких здійснюється провадження із застосування 

примусових заходів медичного характеру. 

2 - 

8 Тема 8. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення 

1. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення за КПК України 2012 р. Потерпілий як 

приватний обвинувач у кримінальному провадженні. 

2. Підстави та умови, за яких кримінальне провадження може відбуватись у формі приватного обвинувачення. 

3. Особливості досудового розслідування кримінального  провадження формі приватного обвинувачення. 

4. Особливості судового розгляду кримінального  провадження формі приватного обвинувачення. 

5. Проблемні питання нормативно-правового регулювання та правозастосування кримінального провадження у формі 

приватного обвинувачення. 

2 - 

9 Тема 9. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб 

1. Особи, відносно яких застосовується особливий порядок кримінального провадження. 

2. Повідомлення про підозру у кримінальному провадженні щодо окремої категорії осіб. 

3. Особливості порядку притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і обрання запобіжного заходу.  

4. Особливості кримінального провадження щодо народного депутата України. 

5. Характерні ознаки кримінального провадження щодо судді КСУ, професійного судді, присяжного на час здійснення 

ними правосуддя. 

2 - 
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6. Особливості кримінального провадження щодо кандидата у Президенти України, Уповноваженого ВР України з 

прав людини.  

7. Особливий порядок кримінального провадження щодо адвоката. Гарантії професійних прав адвоката у 

кримінальному провадженні у контексті практики Європейського суду з прав людини. 

8. Окремі проблеми, пов’язані з правозастосуванням здійснення кримінального провадження щодо окремої категорії 

осіб. 

10 Тема 10. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю 

1. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження. Нормативно-правові акти, що регламентують 

порядок здійснення кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю. 

2. Сутність допуску і доступу до секретної інформації.  

3. Порядок і умови надання доступу до матеріалів кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять 

державну таємницю. 

4. Особливості проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю. 

2  

11 Тема 11. 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, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні 

1. Поняття та особи, які вправі здійснювати 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, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.  

2. Особливості щодо внесення відомостей до ЄРДР у кримінальному  провадженні 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, якщо це судно приписано до порту, 

розташованого в Україні. 

3. Особливості проведення процесуальних дій під час 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, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні. 

Особливості затримання особи. 

4. Інструкція про порядок проведення процесуальних дій під час кримінального провадження на морському чи 

річковому судні України, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, 

якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні від 14.11.2012 р.: основні положення. 

2 - 

12 Тема 12. Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні 

1. Загальні засади міжнародного співробітництва. 

2. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. 

3. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція). 

4. Кримінальне провадження у порядку перейняття. 

5. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб.  

2 - 

 Всього 30 6 
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7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

До самостійної роботи студентів щодо вивчення дисципліни «Особливі порядки кримінального провадження в концепції 

кримінального процесу України» включаються: 

1. Знайомство з науковою та навчальною літературою відповідно зазначених у програмі тем. 

2. Опрацювання лекційного матеріалу.  

3. Підготовка до практичних занять. 

4. Консультації з викладачем протягом семестру. 

5. Самостійне опрацювання окремих питань навчальної дисципліни. 

6. Підготовка та виконання індивідуальних завдань у вигляді есе, рефератів тощо. 

7. Підготовка до підсумкового контролю. 

Тематика та питання до самостійної підготовки та індивідуальних завдань 

№ з/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Тема 1. Особливі порядки кримінального провадження в системі кримінального процесу: загальна 

характеристика в контексті оновлення законодавства 

1. Особливі порядки кримінального провадження: поняття, значення та місце в системі кримінального процесу. 

2. Поняття кримінальної процесуальної форми. Напрями диференціації кримінальної процесуальної форми.  

3. Кримінальне провадження на підставі угод: сучасний стан та проблематика в контексті оновлення законодавства. 

4. Поняття і принципи ювенальної юстиції. Здійснення правосуддя щодо неповнолітніх та сучасна концепція моделі 

ювенальної юстиції в Україні. 

5. Застосування примусових заходів медичного характеру в кримінальному провадженні: реформування та актуальні 

питання правозастосування. 

Реферати: 

1. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення: актуальні питання. 

2. Особи, відносно яких застосовується особливий порядок кримінального провадження. 

3. Поняття державної таємниці. Обмеження щодо ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. 

10 14 

2 Тема 2. Спеціальне досудове розслідування, спеціальне судове провадження та особливий режим досудового 

розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення ООС. в системі особливих 

порядків кримінального провадження 

1. Спеціальне досудове розслідування кримінальних правопорушень як особливий порядок кримінального 

провадження. 

10 14 
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2. Загальні положення спеціального досудового розслідування. 

3. Клопотання слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування. 

4. Розгляд клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування. 

Реферати: 

1. Вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування. 

2. Порядок вручення процесуальних документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового 

розслідування. 

3. Кримінальне провадження в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної 

операції: актуальні питання та проблеми. 

3 Тема 3. Кримінальне провадження на підставі угод. Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи 

обвинуваченим 

1. Сутність та значення кримінального провадження на підставі угод.  

2. Різновиди угод в кримінальному провадженні.  

3. Ініціювання та характерні ознаки угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим. 

4. Зміст угоди про примирення. 

Реферат: 

1. Особливості укладення угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим по окремих 

видах кримінальних проваджень 

10 14 

4 Тема 4. Угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості 

1. Особливості порядку укладення угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи 

обвинуваченим.  

2. Зміст угоди про визнання винуватості.  

3. Процесуальний порядок досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі угод. 

4. Вирок на підставі угод: особливості змісту. Підстави та процесуальний порядок оскарження вироку, ухваленого на 

підставі угоди. 

Реферат: 

1.Наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості. 

10 14 

5 Тема 5. Загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх. 

1. Загальні правила та порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх.  

2. Неповнолітні як суб’єкти кримінального провадження, щодо яких застосовуються спеціальні правила 

кримінального судочинства. 

3. Види проваджень щодо неповнолітніх.  

4. Предмет доказування у кримінальному провадженні про кримінальні правопорушення неповнолітніх та про 

суспільно небезпечні діяння, вчинені особами, які не досягли віку, з якого можливе притягнення до кримінальної 

відповідальності. 

5. Законний представник, захисник неповнолітнього підозрюваного. Представник неповнолітнього потерпілого в 

кримінальному провадженні. 

10 14 
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Реферати: 

1. Специфіка досудового розслідування щодо неповнолітніх, які вчинили кримінальні правопорушення. 

2. Особливості провадження слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітніх. Допит неповнолітніх.  

6 Тема 6. Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку 

кримінальної відповідальності 

1. Особливості застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо неповнолітніх, які вчинили 

кримінальні правопорушення. 

2. Судовий розгляд справ про кримінальні правопорушення неповнолітніх. 

3. Рішення, що приймаються судом у справах про кримінальні правопорушення неповнолітні. 

4. Процесуальний порядок звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності та від покарання.  

5. Досудове провадження щодо неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння у віці від одинадцяти років до 

досягнення віку, з якого можливе притягнення до кримінальної відповідальності. 

6. Особливості застосування заходів кримінально-процесуального примусу до неповнолітніх, які вчинили суспільно 

небезпечні діяння у віці від одинадцяти років до досягнення віку, з якого можливе притягнення до кримінальної 

відповідальності. 

7. Провадження у справах про суспільно небезпечні діяння осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння у віці від 

одинадцяти років до досягнення віку, з якого можливе притягнення до кримінальної відповідальності, у суді першої 

інстанції. Рішення, що приймаються судом. 

8. Підстави та порядок дострокового звільнення від примусового заходу виховного характеру.  

Реферати: 

1. Загальна характеристика кримінального провадження за участі неповнолітніх осіб у контексті практики 

Європейського суду з прав людини. 

2. Забезпечення справедливості судового розгляду щодо неповнолітніх. 

10 14 

7 Тема 7. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру 

1. Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.  

2. Поняття та види примусових заходів медичного характеру. 

3. Порядок здійснення досудового розслідування у кримінальному  провадженні щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру.  

4. Форми закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру. 

5. Предмет доказування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру. 

6. Особливості застосування запобіжних заходів у кримінальному  провадженні щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру. 

7. Особливості судового розгляду кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру. 

8. Ухвала суду у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.  

9. Порядок відновлення кримінального провадження після припинення  застосування примусових заходів медичного 

10 14 
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характеру. 

Реферат: 

Практика Європейського суду з прав людини та захист осіб, щодо яких здійснюється провадження із застосування 

примусових заходів медичного характеру. 

8 Тема 8. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення 

1. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.  

2. Потерпілий як приватний обвинувач у кримінальному провадженні. 

3. Підстави та умови, за яких кримінальне провадження може відбуватись у формі приватного обвинувачення.  

4. Особливості досудового розслідування кримінального провадження формі приватного обвинувачення. 

5. Особливості судового розгляду кримінального  провадження формі приватного обвинувачення. 

Реферат: 

Проблемні питання нормативно-правового регулювання та правозастосування кримінального провадження у формі 

приватного обвинувачення. 

10 14 

9 Тема 9. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб 

1. Особи, відносно яких застосовується особливий порядок кримінального провадження. 

2. Повідомлення про підозру у кримінальному провадженні щодо окремої категорії осіб.  

3. Особливості порядку притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і обрання запобіжного заходу. 

4. Особливості кримінального провадження щодо народного депутата України. 

5. Характерні ознаки кримінального провадження щодо судді КСУ, професійного судді, присяжного на час здійснення 

ними правосуддя. 

6. Особливості кримінального провадження щодо кандидата у Президенти України, Уповноваженого ВР України з 

прав людини.  

7. Особливий порядок кримінального провадження щодо адвоката. 

Реферати: 

1. Гарантії професійних прав адвоката у кримінальному провадженні у контексті практики Європейського суду з прав 

людини. 

2. Окремі проблеми, пов’язані з правозастосуванням здійснення кримінального провадження щодо окремої категорії 

осіб. 

10 14 

10 Тема 10. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю 

1. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження.  

2. Нормативно-правові акти, що регламентують порядок здійснення кримінального провадження, яке містить 

відомості, що становлять державну таємницю. 

3. Сутність допуску і доступу до секретної інформації.  

4. Порядок і умови надання доступу до матеріалів кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять 

державну таємницю. 

Реферат: 

Особливості проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю. 

10 14 
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11 Тема 11. 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, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні 

1. Поняття та особи, які вправі здійснювати 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, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.  

2. Особливості щодо внесення відомостей до ЄРДР у кримінальному  провадженні 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, якщо це судно приписано до порту, розташованого в 

Україні. 

3. Особливості проведення процесуальних дій під час 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, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні. 

Особливості затримання особи. 

Реферат: 

Інструкція про порядок проведення процесуальних дій під час кримінального провадження на морському чи 

річковому судні України, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це 

судно приписано до порту, розташованого в Україні від 14.11.2012 р.: основні положення. 

10 14 

12 Тема 12. Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні 

1. Загальні засади міжнародного співробітництва. 

2. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. 

3. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція). 

4. Кримінальне провадження у порядку перейняття. 

Реферат: 

Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб. 

10 14 
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8. ВИДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Робоча програма навчальної дисципліни передбачає наступні види та методи контролю:  
Види контролю Складові оцінювання 

поточний контроль, який здійснюється у ході: проведення практичних занять, виконання індивідуального 

завдання; проведення консультацій та відпрацювань.  
50% 

підсумковий контроль, який здійснюється у ході проведення іспиту (заліку). 

 

50% 

 
 

Методи діагностики знань 

(контролю) 

фронтальне опитування; наукова доповідь, реферати, усне повідомлення, індивідуальне опитування; 

робота у групах; ділова гра, розв`язання ситуаційних завдань, кейсів, практичних завдань, іспит (залік) 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

Питання до заліку 

1. Особливі порядки кримінального провадження: поняття, значення та місце в системі кримінального провадження. 

2. Поняття кримінальної процесуальної форми, напрями її диференціації. 

3. Кримінальне провадження на підставі угод: сучасний стан та проблематика в контексті оновлення законодавства. 

4. Поняття і принципи ювенальної юстиції. 

5. Здійснення правосуддя щодо неповнолітніх та сучасна концепція моделі ювенальної юстиції в Україні.  

6. Застосування примусових заходів медичного характеру в кримінальному провадженні: реформування та актуальні питання 

правозастосування. 

7. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення: актуальні питання. 

8. Особи, відносно яких застосовується особливий порядок кримінального провадження. 

9. Обмеження щодо ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, що містять державну таємницю. 

10. Спеціальне досудове розслідування кримінальних правопорушень як особливий порядок кримінального провадження. 

11. Загальні положення спеціального досудового розслідування. 

12. Клопотання слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування. 

13. Розгляд клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування. 

14. Вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування. 

15. Порядок вручення процесуальних документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового розслідування. 

16. Кримінальне провадження в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції: актуальні 

питання та проблеми. 

17. Сутність та значення кримінального провадження на підставі угод.  

18. Різновиди угод в кримінальному провадженні.  

19. Ініціювання та характерні ознаки угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим. 
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20. Зміст угоди про примирення. 

21. Особливості порядку укладення угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.  

22. Зміст угоди про визнання винуватості. 

23. Процесуальний порядок досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі угод. 

24. Процесуальний порядок судового провадження у кримінальному провадженні на підставі угод. 

25. Наслідки укладення та затвердження угоди. 

26. Вирок на підставі угод: особливості змісту. 

27. Підстави та процесуальний порядок оскарження вироку, ухваленого на підставі угоди. 

28. Загальні правила та порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх.  

29. Неповнолітні як суб’єкти кримінального провадження, щодо яких застосовуються спеціальні правила кримінального судочинства. 

30. Види проваджень щодо неповнолітніх.  

31. Предмет доказування у кримінальному провадженні про кримінальні правопорушення неповнолітніх та про суспільно небезпечні діяння, 

вчинені особами, які не досягли віку, з якого можливе притягнення до кримінальної відповідальності.  

32. Законний представник, захисник неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого. 

33. Представник неповнолітнього потерпілого в кримінальному провадженні. 

34. Особливості провадження слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітніх. Допит неповнолітнього. 

35. Особливості досудового провадження щодо неповнолітніх, які вчинили кримінальні правопорушення. 

36. Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.  

37. Поняття та види примусових заходів медичного характеру. 

38. Порядок здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру. 

39. Форми закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру. 

40. Предмет доказування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.  

41. Особливості застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру. 

42. Особливості судового розгляду кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.  

43. Ухвала суду у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.  

44. Порядок відновлення кримінального провадження після припинення застосування примусових заходів медичного характеру.  

45. Практика Європейського суду з прав людини та захист осіб, щодо яких здійснюється провадження із застосування примусових заходів 

медичного характеру. 

46. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.  

47. Потерпілий як приватний обвинувач у кримінальному провадженні. 

48. Підстави та умови, за яких кримінальне провадження може відбуватись у формі приватного обвинувачення. 

49. Особливості досудового розслідування кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. 

50. Особливості судового розгляду кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. 

51. Проблемні питання нормативно-правового регулювання та правозастосування кримінального провадження у формі приватного 

обвинувачення. 

52. Особи, відносно яких застосовується особливий порядок кримінального провадження. 
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53. Повідомлення про підозру у кримінальному провадженні щодо окремої категорії осіб. 

54. Особливості порядку притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і обрання запобіжного заходу.  

55. Особливості кримінального провадження щодо народного депутата України. 

56. Характерні ознаки кримінального провадження щодо судді КСУ, професійного судді, присяжного на час здійснення ними правосуддя.  

57. Особливості кримінального провадження щодо кандидата у Президенти України, Уповноваженого ВР України з прав людини.  

58. Особливий порядок кримінального провадження щодо адвоката.  

59. Гарантії професійних прав адвоката у кримінальному провадженні у контексті практики Європейського суду з прав людини. 

60. Окремі проблеми, пов’язані з правозастосуванням здійснення кримінального провадження щодо окремої категорії осіб.  

61. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження. 

62. Нормативно-правові акти, що регламентують порядок здійснення кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять 

державну таємницю. 

63. Сутність допуску і доступу до секретної інформації. 

64. Порядок і умови надання доступу до матеріалів кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.  

65. Особливості проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю. 

66. Поняття та особи, які вправі здійснювати 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, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні. 

67. Особливості щодо внесення відомостей до ЄРДР у кримінальному провадженні 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, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні. 

68. Особливості проведення процесуальних дій під час 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, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні. Особливості затримання особи. 

69. Загальні засади міжнародного співробітництва. 

70. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. 

71. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція). 

72. Кримінальне провадження у порядку перейняття. 

73. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб. 
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9. ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

З ПІДСУМКОВИМ КОНТРОЛЕМ У ФОРМІ ЕКЗАМЕНУ/ ЗАЛІКУ 

Денна форма навчання 

Поточний контроль 

Види роботи 
Планові терміни 

виконання 
Форми контролю та звітності 

Максимальний 

відсоток 

оцінювання 

Систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях 
1.1. Підготовка до практичних занять Відповідно до 

робочої програми та 

розкладу занять 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 

час практичних занять 

 

25 

Виконання завдань для самостійного опрацювання  

1.2. Підготовка програмного матеріалу (тем, 

питань), що виноситься на самостійне 

вивчення 
-//- 

Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 

занять або ІКР1, перевірка конспектів навчальних 

текстів тощо  
10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 

1.3. Підготовка реферату (есе) за заданою 

тематикою  

Відповідно до 

розкладу занять  і 

графіку ІКР 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе)  

10 

1.4. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 

підготовка наукових публікацій, участь у 

роботі круглих столів, конференцій тощо. 
-//- 

Обговорення результатів проведеної роботи під час 

аудиторних занять або ІКР, наукових конференцій 

та круглих столів. 

 

5 

Разом балів за поточний контроль 50 

Підсумковий контроль   залік 50 

Всього балів 100 

 

Заочна форма навчання 

Поточний контроль 

Види самостійної роботи  Планові терміни 

виконання  

Форми контролю та звітності  Максимальний 

відсоток 

оцінювання 

Систематичність і активність роботи під час аудиторних занять 

1.1. Підготовка до аудиторних занять Відповідно до 

розкладу 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 

час аудиторних занять 
 

15 

                                                             
1 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами 
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За виконання контрольних робіт (завдань)  

1.2. Підготовка контрольних робіт  

-//- 

Перевірка контрольних робіт (завдань) 15 

 

Виконання завдань для самостійного опрацювання  

1.3. Підготовка програмного матеріалу (тем, 

питань), що виноситься на самостійне 

вивчення 
-//- 

Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 

занять або ІКР2, перевірка конспектів навчальних 

текстів тощо  
10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 

2.1. Підготовка реферату (есе) за заданою 

тематикою 

Відповідно до 

графіку ІКР 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під 

час ІКР 

 

5 

2.3. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 

підготовка наукових публікацій, участь у 

роботі круглих столів, конференцій тощо. 

-//- Обговорення результатів проведеної роботи під час 

ІКР, наукових конференцій та круглих столів. 

5 

Разом балів за поточний контроль 50 

Підсумковий контроль 

залік 
 

50 

 

Всього балів підсумкової оцінки 

 

100 

 

 

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами 

100-бальною шкалою Шкала за ECTS За національною шкалою 

залік 

90-100 (10-12) A зараховано 

82-89 ( 8-9) B 

74-81(6-7) C 

64-73 (5) D 

60-63 (4) E 

35-59 (3) Fx не зараховано 

1-34 (2) F 

 

 

 
                                                             
2 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами 
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10. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ  

здобувачів наукового ступеню доктора філософії 

Оцінювання успішності навчання здобувачів наукового ступеню доктора філософії здійснюється за 100-баловою шкалою, яка 

переводиться відповідно в національну шкалу («зараховано», «не зараховано») та шкалу Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи (ЄКТС – А, B, C, D, E, FХ, F). 

Рівень знань оцінюється:  

- «зараховано» А - від 90 до 100 балів. Здобувач виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно знаходити та опрацьовувати 

необхідну інформацію, демонструє знання матеріалу, проводить узагальнення і висновки.  Був присутній на лекціях та семінарських заняттях, 

під час яких давав вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді, має конспект з виконаними завданнями до самостійної 

роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє активність і творчість у науково-дослідній роботі;  

- «зараховано»  В - від 82 до 89 балів. Здобувач володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формуванні термінів, 

категорій, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Був присутній на лекціях та семінарських 

заняттях, має конспект з виконаними завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє активність 

і творчість у науково-дослідній роботі;  

- «зараховано» С -  від 74 до 81 балів – Здобувач відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних 

положень, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, але дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді,  допускає 

помилки. При цьому враховується наявність конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи,  реферату та активність у науково-

дослідній роботі;  

- «зараховано» D -  від 64 до 73 балів. Здобувач був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє навчальним 

матеріалом на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. При цьому враховується наявність конспекту з 

виконаними завданнями до самостійної роботи,  рефератів (есе);  

- «зараховано» Е -  від 60 до 63 балів. Здобувач був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє навчальним 

матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні, на всі запитання дає необґрунтовані, 

невичерпні відповіді, допускає помилки, має неповний конспект з завданнями до самостійної роботи. 

- «не зараховано» FX – від 35 до 59 балів. Здобувач володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину 

навчального матеріалу. 

- «не зараховано» F – від 0 до 34 балів. Здобувач не володіє навчальним матеріалом. 
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