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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  

Загальний обсяг 

дисципліни,  

кредити ЄКТС / години 

5 кредити / 150 годин 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (24 год.), практичні (20 год.), самостійна 

робота (106 год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (4 год.), самостійна 

робота (110 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність передбачає виконання і дотримання 

положень й понять передбачених ст. 42 „Академічна 

доброчесність” ЗУ „Про освіту” та відповідних вимог ЗУ „Про 

вищу освіту”. Зокрема відповідно п.2 ч.3 ст.32 ЗУ „Про вищу 

освіту” керуємося Кодексом академічної доброчесності 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини, затвердженого на засіданні вченої ради університету 

протоколом №4 від 28.11.2017 (url:  

https://udpu.edu.ua/documents/doc/Якість освіти/Академічна 

доброчесність/Кодекс академічної доброчесності/Кодекс 

академічної доброчесності.pdf ) 

Відвідування занять є обов’язковим для здобувачів вищої 

освіти (за відсутності поважних причин). 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти передбачає його 

творчу та новаторську діяльність під час вивчення даної 

дисципліни, якщо інше не  регламентовано спеціальними 

правилами та алгоритмами. 

Що будемо вивчати? Предметом вивчення навчальної дисципліни є кримінальне 

процесуальне законодавство, практика його застосування, 

кримінально-процесуальна діяльність і процесуальні 

правовідносини, кримінально-процесуальна діяльність органів 

досудового розслідування, прокуратури і суду, теорія та історія 

кримінального процесу. 

Чому це треба вивчати? Метою викладання навчальної дисципліни «Кримінальний 

процес» є формування у здобувачів вищої освіти правового 

світогляду, впорядкованих теоретичних знань щодо ролі, місця, 

функцій органів досудового розслідування, прокуратури та суду 

з розслідування кримінальних правопорушень (злочинів та 

кримінальних проступків), їх судового розгляду, виконання 

судових рішень, а також формування практичних навичок 

правильного застосування кримінального процесуального 
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закону при проведенні процесуальних дій, прийнятті та 

оформленні процесуальних рішень. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Знання основних понять та категорій навчальної дисципліни 

„Кримінальний процес”; теорії кримінального процесу; 

кримінального процесуального законодавства та практики його 

застосування органами розслідування, прокуратури та судом; 

факторів, що визначають та впливають на діяльність органів 

розслідування; засобів кримінально-процесуального 

регулювання діяльності органів досудового розслідування, 

прокуратури та суду; теорії прийняття процесуальних рішень, їх 

структури, системних якостей і функціонального призначення в 

діяльності слідчого з розслідування кримінальних 

правопорушень; 

Вміння характеризувати сутність проблемних питань, що 

виникають під час кримінального провадження; правильно 

тлумачити та аналізувати норми кримінального процесуального 

права та інші нормативно-правові акти, що регулюють 

відносини у сфері судочинства, діяльність органів досудового 

розслідування, прокуратури; орієнтуватися в судовій практиці з 

кримінальних проваджень; аналізувати та застосовувати знання 

теоретичних питань для виконання практичних завдань; 

обґрунтовувати та обстоювати свою правову позицію; складати 

процесуальні акти у кримінальному провадженні; самостійно 

поглиблювати свої знання, правильно визначати, 

обґрунтовувати і відстоювати свою правову позицію; 

використовувати навички творчого мислення та 

самоудосконалювати власний професійний рівень 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти зможе: 

застосовувати набуті знання, вміння, навички й методи 

правового регулювання відносин у сфері кримінального 

процесуального права;  

орієнтуватися в системі кримінального процесуального права, 

слідчій та судовій практиці;  

визначати  способи  збирання  та  перевірки  фактичних  

даних, оцінювати їх достатність для прийняття правомірних 

процесуальних рішень;  

здійснювати кваліфіковано наукові дослідження в галузі 

правоохоронної діяльності;  

складати процесуальні акти у кримінальному провадженні; 

обґрунтовувати та обстоювати свою правову позицію; 

організовувати виконання прийнятих рішень. 

Зміст дисципліни Поняття, суть і завдання кримінального процесу. 

Кримінальний процесуальний закон. 

Засади кримінального процесу. 

Суб’єкти кримінального процесу. 

Докази і доказування у кримінальному процесі. 

Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні. 

Процесуальні строки і витрати. 

Заходи забезпечення кримінального провадження. 

Загальні положення досудового розслідування. 

Провадження слідчих (розшукових) дій. 

Повідомлення про підозру. 

Зупинення і закінчення досудового розслідування. 




