
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

  Андрій ФОМЕНКО 
___.___._______ 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ» 
 

 

 

Освітній ступінь: другий (магістерський)  

Спеціальність 081 «Право» 

Освітня програма: № 463 «Право» від 30 серпня 2016 р. 

Статус навчальної дисципліни: вибіркова 

Мова навчання: українська  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2019 



 2 

Захист у кримінальному процесі // Робоча програма навчальної дисципліни. - 

Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2019. – 

19 с. 

 

 

 

 

РОЗРОБНИК:  

Черненко А.П., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних дисциплін, доцент. 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

Школа С.М., завідувач кафедри публічного права ННІ Гуманітарних і 

соціальних наук НТУ «Дніпровська політехніка», к.ю.н., доцент 

Молчанов Р.Ю., заступник начальника організаційно-методичного відділу 

СУ ГУНП в Дніпропетровській області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін  

28.05.2019, протокол № 20. 

 

 

Рекомендовано Науково-методичною радою університету 

__.__.20__, протокол №__ 

 

 

 

 

Схвалено Вченою радою університету, рекомендовано для використання в 

освітньому процесі протягом __ років. «____»__________ 20__, протокол №__. 

 

 



 3 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Захист у кримінальному 

процесі» є: поглиблене вивчення студентами теоретичних положень цієї 

дисципліни; набуття вмінь ефективного застосування теоретичних знань у 

практичній діяльності; формування навичок прийняття рішень у складних 

процесуальних ситуаціях; засвоєння логіки доказування при встановленні 

фактів та обставин у кримінальних провадженнях; опанування необхідною 

науково-методологічною підготовкою, яка забезпечить належне виконання 

захисної діяльності під час досудового розслідування та в інших стадіях 

кримінального судочинства; підвищення юридичної культури та ерудиції 

фахівців, оволодіння позитивним досвідом інших держав щодо належного 

виконання правозахисної функції в кримінальному судочинстві України; 

формування патріотизму, відданості ідеям добра, справедливості і законності, 

почуття відповідальності перед людиною, суспільством, державою. 

 

Передумовою для вивчення навчальної дисципліни «Захист у 

кримінальному процесі» є опанування студентами знань з «Кримінального 

процесу», «Кримінального права», «Криміналістики», «Судових та 

правоохоронних органів України» тощо. 

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Захист у кримінальному 

процесі»  

Згідно з вимогами освітньої програми Здобувачі повинні знати: 

1)  на понятійному рівні - загальні вимоги, що визначають захисну 

діяльність на різних етапах кримінального судочинства; 

2)  на фундаментальному рівні - кримінально-процесуальні засоби 

забезпечення захисту на різних стадіях кримінального процесу: отримання 

(збирання) та перевірка доказів; заявлення клопотань, відводів, складання скарг 

тощо; 

3)  на практично-творчому рівні - вироблені практикою і 

рекомендовані наукою прийоми і методи захисної діяльності; 

вміти: 

1)  на репродуктивному рівні - відтворювати знання, передбачені 

програмою дисципліни; 

2)  на алгоритмічному рівні - здійснювати аналіз і тлумачення правових 

норм, якими регулюється захисна діяльність, володіти кримінально-

процесуальними поняттями і категоріями, вміло використовувати їх в 

практичній діяльності;  

3)  на евристичному рівні - здійснювати евристичний пошук змін до 

законодавства та нові досягнення процесуальної науки для використання їх у 

практичній діяльності; 

4)  на творчому рівні - самостійно поглиблювати свої знання і 

використовувати їх для розв’язання нестандартних завдань та проблемних 

ситуацій, доводити обґрунтованість і законність своїх рішень при застосуванні 

положень кримінального процесуального закону.  
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Обсяг навчальної дисципліни: 90 годин; 3 (для денної форми) та 2,5 

(для заочної) кредити ECTS. 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАХИСТУ В 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 

Поняття, завдання та принципи захисту у кримінальному процесі 

України. Функція захисту у кримінальному процесі. Право на захист.  

Підозрюваний (обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий) як 

представник сторони захисту, його права та обов’язки. Право підозрюваного 

(обвинуваченого) мати захисника і побачення з ним до першого допиту.  

Поняття захисника. Особи, які допускаються як захисники, 

підтвердження їх повноважень. Порядок допуску захисника до участі в 

кримінальному провадженні. 

Право на вибір захисника. Обов’язкова участь захисника. Відмова від 

захисника і його заміна. Порядок запрошення та призначення захисника. Права 

і обов’язки захисника. Оплата праці захисника.  

Обставини, що виключають участь у справі захисника. Усунення 

захисника від участі у справі. Обставини, що дають право захиснику 

відмовитися від виконання своїх обов’язків. 

 

ТЕМА 2. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХИСТУ В ХОДІ ПРОВАДЖЕННЯ 

СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

Зустріч захисника з підозрюваним (обвинуваченим), з’ясування обставин 

справи і підготовка плану захисту. Пошук слідчих помилок і тактика їх 

використання захисником на досудовому розслідуванні. Заборона допитувати 

захисника як свідка про обставини, що стали йому відомі при виконанні ним 

обов’язків по захисту. Нерозголошення захисником даних досудового 

розслідування без дозволу слідчого. 

Процесуальна природа клопотань і скарг захисника, тактика їх надання 

під час досудового розслідування.  

Участь сторони захисту в доказуванні по кримінальній справі. Показання 

підозрюваного як засіб захисту. Роль захисника при допиті підозрюваного та 

при виконанні інших слідчих (розшукових) дій, виконуваних з їх участю або за 

їх клопотанням чи клопотанням самого захисника. Використання стороною 

захисту технічних засобів при проведенні процесуальних дій, в яких вони 

беруть участь, а також при ознайомленні з матеріалами досудового 

розслідування до його завершення.  

Право захисника на участь у проведенні слідчих (розшукових) дій, 

виконуваних без підозрюваного. Права підозрюваного, його захисника при 

призначенні і проведенні експертизи. Самостійне залучення стороною захисту 

експертів на договірних умовах для проведення експертизи (у тому числі 

обов’язкової). Залучення експерта слідчим суддею за клопотанням сторони 

захисту. Отримання зразків для експертизи за рішенням слідчого судді. 
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Особливості захисту при примусовому залученні особи для проведення 

медичної або психіатричної експертизи. Збирання даних, що характеризують 

підозрюваного, як засіб захисту.  

Строки і порядок повідомлення підозрюваного та його захисника про 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій, якими були тимчасово 

обмежені конституційні права підозрюваного. Оскарження стороною захисту 

рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про 

проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій. 

Захист при повідомленні про підозру. Випадки повідомлення про підозру. 

Порядок вручення письмового повідомлення про підозру. Повідомлення 

підозрюваному про його права та їх роз’яснення. Участь захисника при 

повідомленні про підозру, допиті підозрюваного. Обов’язкова участь захисника 

при повідомленні про підозру та допиті підозрюваного.   

 

ТЕМА 3. ЗАХИСТ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Захист при застосуванні заходів забезпечення кримінального 

провадження. Участь сторони захисту при вирішенні слідчим суддею (судом) 

питання про накладення грошового стягнення, тимчасового обмеження у 

користуванні спеціальним правом, відсторонення від посади, тимчасового 

доступу до речей і документів, тимчасового вилучення майна, арешт майна. 

Захист при застосуванні запобіжних заходів особистого зобов’язання, 

особистої поруки, домашнього арешту, застави, тримання під вартою. 

Ознайомлення з матеріалами, яким обґрунтовується застосування відносно 

підозрюваного запобіжного заходу. Підготовка сторони заходу до участі в 

розгляді слідчим суддею клопотання слідчого про застосування запобіжного 

заходу. 

Особливості застосування запобіжних заходів у вигляді домашнього 

арешту, тримання під вартою. Участь сторони захисту при вирішенні питання 

про обрання підозрюваному запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту, 

тримання під вартою; продовження строків цих запобіжних заходів. Строки і 

порядок оскарження стороною захисту ухвали слідчого судді про обрання 

запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту і тримання під вартою, 

продовження строків цих запобіжних заходів.  

Клопотання підозрюваного та його захисника про зміну запобіжного 

заходу. 

Підстави і порядок затримання особи уповноваженою службовою 

особою. Момент затримання. Строк затримання особи без ухвали слідчого 

судді. Повідомлення інших осіб про затримання. Оскарження стороною захисту 

обґрунтованості затримання підозрюваного.  

 

ТЕМА 4. ЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИ ЗАКІНЧЕННІ 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

Дії сторони захисту при прийнятті слідчим, прокурором або судом 

рішення про закриття кримінального провадження. Строки і порядок 
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оскарження підозрюваним (обвинуваченим) та його захисником рішення 

слідчого, прокурора або суду про закриття кримінального провадження.  

Підстави і процесуальний порядок про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності. Права підозрюваного (обвинуваченого), його захисника при 

вирішенні питання про звільнення від кримінальної відповідальності. Строки і 

процесуальний порядок оскарження стороною захисту ухвали суду про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності.   

Відкриття матеріалів підозрюваному при зверненні до суду з 

обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру. Оголошення підозрюваному про 

закінчення досудового розслідування і пред’явлення йому матеріалів 

кримінального провадження. Права підозрюваного та його захисника при 

ознайомленні з матеріалами кримінального провадження. Підтвердження 

стороною захисту факту надання їй доступу до матеріалів. Обов’язок сторони 

захисту за запитом прокурора надати доступ до будь-яких речових доказів або 

їх частин, документів або їх копій, до житла чи іншого володіння, якщо вони 

знаходяться у володінні або під контролем сторони захисту, якщо сторона 

захисту має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді.  

Отримання підозрюваним, його захисником та законним представником 

копії обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру та реєстру матеріалів досудового 

розслідування.  

Дії сторони захисту при продовженні строку досудового розслідування. 

Отримання підозрюваним та його захисником копії клопотання про 

продовження строку досудового розслідування. Подання стороною захисту 

письмових заперечень проти продовження строку досудового розслідування. 

Дії сторони захисту при прийнятті прокурором рішення про розгляд 

обвинувального акта по кримінальних проступках у спрощеному провадженні.   

 

ТЕМА 5. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХИСТУ В ХОДІ СУДОВОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ 

Участь сторони захисту у підготовчому провадженні. Підготовка 

клопотань про зупинення провадження в справі; про повернення 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного порядку прокурору; про направлення обвинувального 

акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або 

виховного порядку до відповідного суду для визначення підсудності; про 

закриття кримінального провадження; про зміну або скасування заходів 

забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжного заходу, 

обраного щодо обвинуваченого; про здійснення судового виклику певних осіб 

до суду для допиту; про витребування певних речей чи документів тощо.   

Право сторони захисту на ознайомлення з матеріалами кримінального 

провадження (кримінальної справи) після постановлення судом ухвали про 

призначення судового розгляду.  

Права обвинуваченого (підсудного) та захисника у судовому розгляді.  



 7 

Діяльність сторони захисту в судовому розгляді. Участь у визначенні 

обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження. Участь 

сторони захисту у допитах обвинуваченого (підсудного), свідків, потерпілого, 

експерта, пред’явленні для впізнання, огляді на місці, дослідженні речових 

доказів, документів, звуко- і відеозаписів, консультаціях та роз’ясненнях 

спеціалістів та інших судових діях. Заявлення клопотань про доповнення 

судового розгляду.  

Сторона захисту у судових дебатах. Підготовка промови захисника та 

обвинуваченого (підсудного), їх структура і зміст. Репліки обвинуваченого 

(підсудного) та його захисника на виступи інших учасників судових дебатів.  

Останнє слово обвинуваченого (підсудного) та його зміст. 

Право обвинуваченого, захисника, його законного представника після 

проголошення вироку подати клопотання про помилування, право 

ознайомитися із журналом судового засідання і надати на нього письмові 

зауваження. Вручення копії вироку обвинуваченому. Звернення сторони 

захисту до суду про виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у 

судовому рішенні.  

 

ТЕМА 6. ЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС СУДОВИХ 

ПРОВАДЖЕНЬ З ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ 

Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, 

порядок і строки апеляційного оскарження. Вивчення стороною захисту вироку 

(ухвали) суду. Підготовка апеляції на вирок (ухвалу) суду, її зміст. Доповнення, 

зміна і відкликання апеляції.  

Вивчення заперечень інших учасників на апеляцію сторони захисту. 

Ознайомлення із апеляцією інших учасників. Підготовка заперечень на 

апеляцію інших учасників. Відмова від апеляційної скарги, зміна і доповнення 

апеляційної скарги під час апеляційного провадження. 

Випадки обов’язкового виклику обвинуваченого в судове засідання для 

участі в апеляційному розгляді. Подача до апеляційного суду нових доказів. 

Участь представників сторони захисту у висловленні доводів та судових 

дебатах. Надання обвинуваченому останнього слова. Випадки ухвалення 

апеляційним судом судового рішення за результатами письмового 

провадження. Недопустимість погіршення правового становища 

обвинуваченого за результатами апеляційного розгляду.  

Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку, 

порядок і строки касаційного оскарження. Вивчення ухвали, вироку 

апеляційного суду та планування подальших дій.  

Підготовка касаційної скарги на судові рішення та її зміст. Відмова від 

касаційної скарги, зміна і доповнення касаційної скарги під час касаційного 

провадження. Вивчення касаційних скарг інших учасників, підготовка 

заперечень на них.  

Випадки обов’язкового виклику засудженого в судове засідання для 

участі в касаційному розгляді. Висловлення стороною захисту своїх доводів під 

час касаційного розгляду. Випадки ухвалення касаційним судом судового 
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рішення за результатами письмового провадження. Недопустимість погіршення 

правового становища виправданого та засудженого за результатами 

касаційного розгляду.  

Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України. 

Право на звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом України. 

Строк подання заяви про перегляд судового рішення. Вимоги до заяви про 

перегляд судового рішення. Порядок подання заяви про перегляд судового 

рішення.  

Заявлення клопотань стороною захисту під час розгляду справи 

Верховним Судом України. Надання пояснень стороною захисту по суті 

заявлених вимог. Строк розгляду заяви про перегляд судового рішення 

Верховним Судом України.  

Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими 

обставинами. Строк звернення про перегляд судового рішення за такими 

обставинами. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами і порядок її подання. Відмова від заяви про 

перегляд такого судового рішення за такими обставинами та її наслідки. Участь 

сторони захисту в суді під час перегляду судового рішення за нововиявленими 

обставинами. Право на оскарження судового рішення за наслідками 

кримінального провадження за такими обставинами.  

 

ТЕМА 7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ В ХОДІ ОСОБЛИВИХ 

ПОРЯДКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Діяльність сторони захисту в кримінальному провадженні на підставі 

угод. Ініціювання стороною захисту угоди про примирення з потерпілим, угоди 

з прокурором про визнання вини. Підстави для укладення угоди з потерпілим 

про примирення, а з прокурором - про визнання винуватості.  

Зміст угоди про примирення. Зміст угоди про визнання винуватості. 

Наслідки укладення та затвердження угоди для підозрюваного чи 

обвинуваченого. Обов’язкова участь сторони захисту під час підготовчого 

судового засідання або в ході судового провадження при розгляді щодо угоди. 

Права обвинуваченого при ухваленні рішення про затвердження угоди про 

визнання винуватості чи примирення. Наслідки невиконання угоди 

засудженим. 

Діяльність сторони захисту в кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх. Участь сторони захисту в доказуванні обставин, що підлягають 

встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх, з’ясуванні 

умов їх життя та виховання. Підстави проведення комплексної психолого-

психіатричної і психологічної експертизи неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого. Забезпечення участі законного представника неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого. Особливості допиту неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого, застосування щодо нього запобіжного 

заходу. Випадки тимчасового видалення неповнолітнього обвинуваченого із 

залу судового засідання. Участь у судовому розгляді представників служби у 

справах дітей та уповноваженого підрозділу органів Національної поліції. 
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Підстави і порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого 

примусових заходів виховного характеру.  

Діяльність сторони захисту під час досудового розслідування у 

кримінальному провадженні щодо неповнолітніх, які не досягли віку 

кримінальної відповідальності. Участь сторони захисту у вирішенні питання 

при поміщення малолітнього у приймальник-розподільник для дітей, 

скасування чи продовження строку тримання особи у приймальнику-

розподільнику для дітей. Оскарження ухвали суду про застосування 

примусових заходів виховного характеру до малолітньої особи. Підстави і 

порядок звернення стороною захисту з клопотанням про дострокове звільнення 

малолітнього від примусового заходу виховного характеру.  

Діяльність сторони захисту під час досудового розслідування у 

кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру та щодо обмежено осудних осіб. Участь сторони захисту в 

доказуванні обставин, що підлягають встановленню під час досудового 

розслідування у такому кримінальному провадженні. Права особи, яка бере 

участь у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру. Участь захисника. Застосування судом до особи, 

стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного 

характеру, запобіжних заходів. Підстави для проведення амбулаторної або 

стаціонарної психіатричної експертизи. Участь сторони захисту у розгляді 

слідчим суддею (судом) клопотання про направлення особи до медичного 

закладу для проведення стаціонарної психіатричної експертизи. Оскарження 

ухвали слідчого судді про направлення особи до медичного закладу для 

проведення психіатричної експертизи або відмову у такому направленні в 

апеляційному порядку. 

Діяльність сторони захисту під час судового розгляду у кримінальному 

провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру. 

Участь особи, стосовно якої передбачається застосування цих заходів. Участь 

сторони захисту при вирішенні питання про продовження, зміну або 

припинення застосування примусових заходів медичного характеру, 

відновлення кримінального провадження. Оскарження ухвали суду про 

застосування чи відмову в застосуванні примусових заходів медичного 

характеру, продовження, зміну, припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру або відмову у цьому застосуванні.  

Діяльність сторони захисту під час кримінального провадження, яке 

містить відомості, що становлять державну таємницю. Права підозрюваного 

(обвинуваченого) та його захисника при ознайомленні з матеріалами такого 

кримінального провадження. Порядок зберігання виписок підозрюваного, 

обвинуваченого та його захисника з матеріалів, що містять державну таємницю. 

Участь сторони захисту у призначенні і проведенні експертизи у 

кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю.  
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Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Захист у кримінальному процесі» передбачено: 

- для денної форми навчання – екзамен; 

- для заочної форми навчання – екзамен. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована 
стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані 
необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають 
поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані 
з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

Для навчальної дисципліни «Захист у кримінальному процесі» засобами 

діагностики знань (успішності навчання) виступають: 

Завдання (для проміжного контролю (по окремих темах) і підсумкового 

контролю знань); аудиторні контрольні роботи; перевірка наявності та якості 

виконаних індивідуальних завдань та самостійної роботи; модульний контроль; 

екзамен. 
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Додаток 1.1. 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни «Захист у кримінальному 

процесі» 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

 

Лариса Наливайко 

___.___._______ 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ» 

 

Освітній ступінь : другий (магістерський) 

Спеціальність : 081 «Право» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання  ДЕННА     Обсяг   3  кредити ЄКТС (90 годин). 

 

Факультет юридичний 
 

Курс 2   Групи  М-ЮД-821 

 

№
 
те

м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
 з

ан
я
тт

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Загальні положення захисту в 

кримінальному процесі України 
9 4  2 2 5 

2. Здійснення захисту в ході 

провадження слідчих 

(розшукових) дій 

18 8 2 2 4 10 

3. Захист під час застосування 

заходів забезпечення 

кримінального провадження 

16 6 2 2 2 10 



 12 

№
 
те

м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 
Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
 з

ан
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4. Захисна діяльність при закінченні 

досудового розслідування 
14 4  2 2 10 

5. Здійснення захисту в ході 

судового провадження у першій 

інстанції 

14 4 2  2 10 

6. Захисна діяльність під час 

судових проваджень з перегляду 

судових рішень  

12 2 2   10 

7. Забезпечення захисту в ході 

особливих порядків 

кримінального провадження  

7 2 2   5 

 Разом за семестр 90 30 10 8 12 60 

 Форма підсумкового контролю екзамен 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових 

дисциплін, протокол від «28» травня 2019 № 20. 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри                     _____________     Олександра Скок 
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Додаток 1.2. 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни «Захист у кримінальному 

процесі» 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

 

Лариса Наливайко 

___.___._______ 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ» 

 

Освітній ступінь : другий (магістерський) 

Спеціальність : 081 «Право» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання  ЗАОЧННА     Обсяг   2,5  кредити ЄКТС (90 годин). 

 

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації   
 

Курс 2   Групи  М-ЮЗ-821. 

 

№
 
те

м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
 з

ан
я
тт

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Загальні положення захисту в 

кримінальному процесі України 
14 4 2 2  10 

2. 

Здійснення захисту в ході 

провадження слідчих 

(розшукових) дій 

15 3 2  1 12 

3. 

Захист під час застосування 

заходів забезпечення 

кримінального провадження 

15 3 2  1 12 
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№
 
те

м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 
Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
 з

ан
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4. 
Захисна діяльність при закінченні 

досудового розслідування 
13 3 2  1 10 

5. 

Здійснення захисту в ході 

судового провадження у першій 

інстанції 

13 3 2  1 10 

6. 

Захисна діяльність під час 

судових проваджень з перегляду 

судових рішень  

10     10 

7. 

Забезпечення захисту в ході 

особливих порядків 

кримінального провадження  

10     10 

 Разом за семестр 90 16 10 2 4 74 

 Форма підсумкового контролю екзамен 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових 

дисциплін, протокол від «28» травня 2019 № 20. 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри                     _____________     Олександра Скок 
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Додаток 2 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни  «Захист у кримінальному 

процесі» 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ» 

 

Освітній ступінь : другий (магістерський) Спеціальність : 081 «Право» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

 

- Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради 

України. - 1996. - № 30; 

- акти міжнародного права: 

1. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини. 

Прийнята 4 листопада 1950 р. // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 3. 

2. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського 

Співтовариства, прийнятий на пленарному засіданні в Страсбурзі у жовтні 1988 

р. 

- закони: 

1. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // 

Відомості Верховної Ради України. - № 911-VIII зі змінами станом на 

24.12.2015. 

2. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р., № 580-VIII 

// ВВР - 2015, № 40-41. 

3. Закон України „Про Службу безпеки України” // Відомості Верховної 

Ради України. - 1992. - № 27. - Ст. 382 із наступними змінами. 

4. Закон України „Про порядок відшкодування шкоди, завданої 

громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-

розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду” // 

Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 1. - Ст. 1; 2004. - № 8. - Ст. 66; 

2006. - № 12. - Ст. 102. 

5. Закон України від 25 лютого 1994 року „Про судову експертизу” // 

Голос України від 21 квітня 1994 року. 

6. Закон України від 23 грудня 1993 року „Про забезпечення безпеки 

осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” // Відомості Верховної 

Ради України. - 1994. - № 11. - Ст. 51. 
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7. Закон України від 18 лютого 1992 року „Про оперативно-розшукову 

діяльність” // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 22. - Ст. 303 із 

наступними змінами. 

8. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» // Газета «Голос 

України» від 16.07.2016 р. – № 132-133.  

9. Закон України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” від 

5.07.2012 року. 

10. Закон України „Про безоплатну правову допомогу” // Відомості 

Верховної Ради України. - 2011. - № 51. - Ст. 577. 

11. Кримінальний кодекс від 5 квітня 2001 р зі змінами. 

12. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. зі 

змінами. 

- підзаконні акти: 

1. Загальні принципи етики юристів (затвердженні Міжнародною 

асоціацією адвокатів) // Адвокат. - 1996. - № 1. 

2. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. Затв. наказом Генерального прокурора України № 69 від 17 

серпня 2012 року. 

3. Положення про порядок застосування електронних засобів контролю. 

Затв. наказом МВС України № 696 від 9 серпня 2012 року. 

4. Статут Спілки адвокатів України // Адвокат. - 1996. - № 1. 

5. Правила адвокатської етики від 17 листопада 2012 року.  

- постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, 

Верховного): 

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 

8 „Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у 

кримінальному судочинстві” // Постанови Пленуму Верховного Суду України у 

кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В.Т. 

Маляренка. - К., 2004.  

2. Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-17/2000 за 

конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо 

офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 

Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного 

вибору захисника) від 16.11.2000 р. за № 13-рп/2000 // Офіційний вісник 

України. - 2000. - № 47. - Ст. 2045.  

3. Рішення Конституційного Суду України: прийняте 30 вересня 2009 

року у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря 

Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції 

України (справа про право на правову допомогу) // Офіційний сайт 

Конституційного Суду України {Електронний ресурс}. - Режим доступу: 

www.ccu.gov.ua. 

4. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 03.10.2012 р. № 223-1430/0/4-12 «Про 

http://www.ccu.gov.ua/


 17 

порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України». 

5. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 05.10.2012 р. № 223-1446/0/4-12 «Про деякі 

питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у 

першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу 

України». 

Підручники: 

1. Варфоломеева Т.В. Защита в уголовном судопроизводстве. - К., 1998. 

2. Корчева Т.В. Проблеми діяльності захисника у досудовому 

провадженні та в суді першої інстанції / Т.В. Корчева. - Х., 2007. - 200 с. 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

1. Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному 

процесі: навч. посіб. / І.Ю. Гловацький. - К.: Атіка, 2003. - 352 с.  

2.Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: Наук.- практ. посіб. - К.: 

Вища шк., 2002. - 271с. 

3. Зейкан Я.П. Право на захист у кримінальному процесі. Зразки 

процесуальних актів: Збірник. - К.: Юридична практика, 2005. - 384 с. 

4. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту: посіб. / 

О.Г. Яновська, Л.Л. Лазебний. - К.: Прецедент, 2013. 160 с. 

5. Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и 

обеспечение прав граждан. Научно-практическое издание. - К.: Юринком 

Интер,1999. 

Монографії та інші наукові видання: 

1. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві 

України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: монографія / В.О. 

Попелюшко. - Острог: Вид-во Нац. ун-ту „Острозька академія”, 2009. - 634 с. 

2. Сімонович Д.В. Європейські стандарти забезпечення прав людини у 

досудових стадіях кримінального процесу України: монографія / Д.В. 

Сімонович. - Х.: НикаНова, 2011. - 272 с. 

3. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному процесі на 

сучасному етапі / В.О. Попелюшко // Адвокат. - 2008. - № 8. - С. 7-12. 

4. Попелюшко В. Чи можливий справжній змагальний судовий розгляд в 

українському кримінальному процесі? / В. Попелюшко // Право України. - 2006. 

- № 3. - С. 94-97. 

5. Сліпченко В.І. Вплив практики Європейського Суду з прав людини на 

формування положень нового КПК України / В.І. Сліпченко // Новації 

кримінально-процесуального законодавства. - Дніпропетровськ: Асоціація 

адвокатів України, 2012. - С. 9-23.  

6. Тесленко М. Право кожного бути вільним у виборі захисника своїх 

прав / М. Тесленко // Право України. - 2002. - № 3. - С. 55-58.  

7. Тертишник В.М. Захисник у змагальному кримінальному процесі / В. 

Тертишник // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - № 12. - С. 90-95.  

8. Тертишник В.М. Функція захисту у кримінальному судочинстві / В.М. 

Тертишник, Н.В. Михайлова // Право і суспільство . - 2010. - № 6. - С. 229-233.  
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9. Титов А.М. Основні принципи та особливості участі захисника на 

досудовому слідстві: монографія / А.М. Титов. - Донецьк, 2005. - 244 с.  

10. Уваров В.Г. Застосування практики Європейського Суду з прав 

людини та норм міжнародно-правових актів в удосконаленні кримінального 

судочинства України: монографія / В.Г. Уваров; за заг. ред. д-ра юрид. наук 

В.М. Тертишника. - Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра 

ЛТД, 2012. - 268 с.  

11. Швидка А.С., Шиян А.Г. Щодо реалізації права заявлення клопотань у 

суді першої інстанції сторонами судового провадження. // Науковий вісник 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник 

наукових праць. - 2013. - № 3 (67). - С. 519-525. 

12. Шейфер С.А. Роль защиты в формировании доказательственной базы 

по уголовному делу / С.А. Шейфер // Государство и право. - 2006. - № 7. - С. 59-

65.  

13. Шиян А.Г. Вільний вибір захисника своїх інтересів - невід’ємне право 

обвинуваченого / А.Г. Шиян // Науковий вісник Дніпроп. юрид. ін-ту МВС 

України. - 2000. - № 2. - С. 140-149. 

Інтернет-ресурси: 

1. Офіційний cайт Верховної Ради України: www.zakon.rada.gov.ua 

2. Сайт нормативно-правових документів Кабінету Міністрів України: 

www.kmu.gov.ua 

3. Офіційний cайт Верховного Суду України: www.scourt.gov.ua 

4. Офіційний сайт представництва Президента України: 

www.prezident.gov.ua 

5. Офіційний сайт Міністерства Юстиції України: www. minjust.gov.ua  

6. Офіційний сайт Вищої правосуддя : www.vru.gov.ua 

7. Газета «Урядовий кур’єр»: www.ukcc.com.ua 

8. Газета «Юридична практика»: www.practix.com 

9. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ: 

www.dduvs.dp.ua 

10. Академія правових наук України: www.aprnu.kharkiv.org 

11. Юридичний факультет Львівського національного університету 

ім. Івана Франка: www.lawschool.lviv.ua 

12. Юридичний факультет Академії управління та інформаційних 

технологій: www.ariu.berdyansk.net 

13. Юридичний факультет Київського національного економічного 

університету: www.uf-kneu.kiev.ua 

14. Юридичний сайт Київського національного університету внутрішніх 

справ: www.naiau.kiev.ua 

15. Освітній портал Харківського національного університету ім. В.Н. 

Каразіна: www.osvita.org.ua 

16. Бібліотека національного університету державної податкової служби 

України: www.library.ufei.ukrsat.com 

17. Юридичний факультет Запорізького державного університету: 

www.lib.profi.net.ua 

http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.prezident.gov.ua/
http://www.gdo.kiev.ua/
http://www.vru.gov.ua/
http://www.ukcc.com.ua/
http://www.practix.com/
http://www.dduvs.dp.ua/
http://www.aprnu.kharkiv.org/
http://www.lawschool.lviv.ua/
http://www.ariu.berdyansk.net/
http://www.uf-kneu.kiev.ua/
http://www.naiau.kiev.ua/
http://www.osvita.org.ua/
http://www.library.ufei.ukrsat.com/
http://www.lib.profi.net.ua/
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18. Вісник фіскальної служби України: www.visnuk.com.ua 

19. Вiсник державної служби України: www.guds.gov.ua 

20. Обговорення правових питань «LIGA ONLINE»: www.liga.kiev.ua 

21. Юридичний сайт «ЮРИСТ»: www.urist.com.ua 

22. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського: 

www.nbuv.gov.ua 

23. Національна Парламентська бібліотека України: www.nplu.kiev.ua  

24. Бібліотека ім. Лесі Українки: www.lucl.lucl.kiev.ua 

25. Бібліотека Верховної Ради України: www.rada.kiev.ua/library 

26. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка: 

www.korolenko.kharkov.com 

27. Електронний каталог Рівненської державної обласної бібліотеки: 

www.libr.rv.ua 

28. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. 

Тімірязєва: www.library.vinnitsa.com 
 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових 

дисциплін, протокол від «28» травня 2019 № 20. 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри                     _____________     Олександра Скок 
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