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Згідно з освітньо-наукової програмою, вивчення навчальної дисципліни
«Актуальні проблеми кримінального процесу» має сформувати та актуалізувати
такі результати навчання аспіранта як:
ПРН1. Вміти досліджувати, порівнювати, узагальнювати, систематизувати
основні соціально-правові концепції та теорії, формулювати та обґрунтовувати
наукові підходи до вирішення актуальних питань у сфері правозастосування.
ПРН2. Вміти здійснювати наукові дослідження з питань функціонування
правової системи та правового забезпечення захисту прав, свобод та законних
інтересів фізичних та юридичних осіб та функціонування органів публічної влади.
ПРН3. Вміти досягати наукових результатів, що переосмислюють наявні та
створюють нові цілісні знання відповідно до актуальних проблем розвитку
правових-відносин з використанням новітніх методів наукового дослідження.
ПРН4. Мати здібності до застосування комплексного системного підходу
при проведенні аналізу, оцінюванні та формулюванні обґрунтованих висновків,
пропозицій щодо розробки та реалізації правової політики держави та
представлення результатів наукового дослідження з використанням сучасних
методів пізнання об’єктивної дійсності.
ПРН5. Розуміти іншомовні наукові тексти в галузі права; вміти
презентувати результати власного наукового дослідження іноземною мовою з
використанням правничої термінології.
ПРН6. Виявляти лідерські якості, уміти самонавчатися, саморозвиватися і
самовдосконалюватися, нести відповідальність за визначення новизни наукових
досліджень та прийняття експертних рішень.
ПРН7. Володіти навиками до застосування наукових знань і методик з
метою вибору та обґрунтування регуляторів та важелів правової політики
держави, удосконалення механізму реалізації правової політики держави,
проводити науково-дослідну діяльність у сфері права.
ПРН8. Готувати аналітичні матеріали для формування та реалізації правової
політики і ухвалення стратегічних рішень для зацікавлених суб’єктів.
ПРН9. Уміти організовувати основні форми навчання у вищій школі,
застосовувати сучасні технології і методи, користуватися сучасними
інформаційними засобами.
ПРН10. Вміти визначати юридичну політику та правозастосовну практику
державних інституцій, органів місцевого самоврядування, громадських
об’єднаннях, в інших юридичних особах незалежно від їх організаційно-правової
форми та форми власності.
ПРН11. Володіти навиками, які необхідні для розробки проєктів
нормативно-правових актів, обґрунтовувати і розробляти на їх основі рішення.
ПРН12. Уміти використовувати інформаційні технології, методи та
інструментальні засоби структурного, функціонального, процесного та
імітаційного моделювання в юридичній діяльності.
ПРН13. Володіти навиками планування, аналізу, прогнозування та
контролю юридичної роботи в органах та підрозділах МВС інших державних
інституціях, органах місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях, в

юридичних особах незалежно від їх організаційно-правової форми та форми
власності.
ПРН14. Володіти термінологією наукових досліджень у галузі права, в тому
числі іноземними мовами на рівні, достатньому для здійснення наукових
комунікацій, обґрунтування та захисту власних наукових досліджень, в тому
числі для міжнародного наукового співробітництва.
ПРН15. Вміти досліджувати проблеми правового забезпечення охорони
прав і свобод людини і громадянина, протидії злочинності, підтримання публічної
безпеки та порядку.
Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 2. (оновлюється щорічно).

Програма навчальної дисципліни
ТЕМА 1. СИСТЕМА ТА ВИДИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ
ГАРАНТІЙ

Роль і значення теми для слухачів проявляється у тому, що здійснення
кримінального судочинства можливе лише при неухильному дотриманні норм
законодавства. Держава гарантує захищати людей від протиправних посягань.
Такий захист вона здійснює шляхом проведення кримінального судочинства.
Окрім захисту людини від протиправних посягань, держава зобов’язана
гарантувати кожній людині, яка стала учасником кримінального провадження,
забезпечити її права та інтереси. Для забезпечення таких прав і інтересів в нормах
законодавства передбачаються правила та гарантії, яких зобов’язані
дотримуватися усі учасники кримінального процесу. Надання кожному суб’єкту
визначених в КПК прав і обов’язків надає їм можливість відстоювати свої права і
інтереси під час кримінального провадження. Слухачам необхідно засвоїти
особливості правового статусу кожного учасника кримінального процесу, його
права і обов’язки, можливості впливати на хід розслідування, а також
повноваження щодо взаємовідносин між учасниками кримінального процесу.
Ключові слова: процесуальна форма, права і обов’язки учасників
кримінального процесу, забезпечення прав і свобод учасників кримінального
судочинства, правила здійснення досудового розслідування, правовідносини
учасників кримінального судочинства.
ТЕМА 2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ТА СВОБОД
УЧАСНИКІВ
КРИМІНАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ
В
КОНТЕКСТІ
ПРАКТИКИ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Роль і значення теми для слухачів проявляється у тому, що здійснення
кримінального судочинства без дотримання практики Європейського суду з прав
людини може призвести до суттєвих порушень прав і свобод людини.
Дотримання конвенційних прав у сучасному українському кримінальному
судочинстві, потребує досконального вивчення практики рішень Європейського
суду з прав людини не лише стосовно України, але й стосовно інших країн.
Вивчення практики рішень Європейського суду з прав людини стосовно таких
прав як право на свободу і особисту недоторканність, справедливий судовий
розгляд впродовж розумного строку, гідного та неупередженого поводження з
підозрюваним (обвинуваченим) (презумпція невинуватості) та інших буде
гарантією дотримання прав та свобод людини та запобігатиме зверненню
громадян України та інших осіб з позовами проти України до Європейського суду
з прав людини.

Ключові слова: Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини,
рішення Європейського суду з прав людини, права і свободи, учасники
кримінального судочинства, права і обов’язки учасників кримінального
судочинства, правовідносини учасників кримінального судочинства.
ТЕМА 3. АКТУАЛЬНІ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ПРОБЛЕМИ

ДОКАЗУВАННЯ

НА

СТАДІЯХ

Роль і значення теми для слухачів проявляється у необхідності з’ясувати
поняття та процесуальний порядок доказування. Висунення версій. Збирання
доказів. Доказування в різних формах кримінального судочинства. Особливості
доказування під час кримінального провадження у формі приватного
обвинувачення.
Особливості доказування щодо окремої категорії осіб.
Особливості доказування у кримінальному провадженні щодо неповнолітнього.
Принцип вільної оцінки доказів. Відмінність вільної оцінки доказів від
формальної оцінки доказів. Використання доказів для обґрунтування висновків у
кримінальному провадженні.
Ключові слова: докази, доказування, джерела доказів, обставини які
підлягають доказуванню, допустимість, належність, достовірність, достатність
доказів.
ТЕМА 4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ РОЗШУКОВИХ)
ДІЙ

Роль і значення теми для слухачів проявляється у тому, що метою
проведення слідчих (розшукових) дій є збирання, перевірка та використання
доказів у кримінальному провадженні. Положення кримінального процесуального
законодавства дають вичерпний перелік слідчих (розшукових) дій та
регламентують процесуальний порядок їх проведення. Набуття слухачами знань
щодо актуальних проблем проведення слідчих (розшукових) дій визначеними
суб’єктами кримінального процесу, дозволить їм у відповідності до положень
кримінального процесуального законодавства та практики його застосування
теоретично досліджувати проблемні питання проведення слідчих розшукових дій
під час здійснення доказової діяльності.
Ключові слова: слідчі (розшукові) дії, суб’єкти проведення слідчих
(розшукових) дій, допит, огляд житла чи іншого володіння особи, обшук житла
чи іншого володіння особи, освідування, пред’явлення особи та речей для
впізнання, слідчий експеримент.
ТЕМА
5.
АКТУАЛЬНІ
ПРОБЛЕМИ
ЗАСТОСУВАННЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

ЗАХОДІВ

Роль і значення теми для слухачів проявляється в необхідності
усвідомлення ними міри необхідного, обґрунтованого, цивілізованого, дозованого
рівня здійснення заходів забезпечення кримінального провадження. Суспільні
відносини сьогодення, хоч і зумовили докорінну зміну регламентації застосування
заходів забезпечення кримінального провадження в чинному КПК України, втім
передбачають, хоч і не завжди чітко регламентований у законі, постійний
громадський контроль застосування процесуального примусу, зокрема, в
резонансних кримінальних провадженнях. Тому законне застосування
кримінального процесуального примусу, відповідність цього примусу практиці
Європейського Суду з прав людини, уявленням громади про справедливість та
дієвість кримінального судочинства мають на сьогодні високу актуальність і тому
потребують детального вивчення слухачами.
Ключові слова: поняття заходів забезпечення кримінального провадження та
кримінального
процесуального
примусу,
підстави
їх
застосування,
співвідношення заходів забезпечення кримінального провадження з примусом у
кримінальному процесі.
ТЕМА
6.
МІЖНАРОДНОГО
ПРОВАДЖЕННІ

АКТУАЛЬНІ
ПРОБЛЕМИ
СПІВРОБІТНИЦЬТВА
У

ЗАСТОСУВАННЯ
КРИМІНАЛЬНОМУ

Роль і значення теми для слухачів проявляється в необхідності
усвідомлення ними нормативно-правових актів, яким регламентується питання
міжнародної правової допомоги у кримінальних провадженнях. Повноважень
суб’єктів та особливостей щодо її здійснення з урахуванням не лише положень
КПК України, але й положень міжнародних правових актів з питань міжнародної
правової допомоги у кримінальних провадженнях. Врахування особливостей з
формування запитів (доручень, клопотань) і їх направлення до компетентних
органів іноземних держав через уповноважені центральні органи України, а
також, надання і отримання такої допомоги як на підставі односторонніх та
багатосторонніх міжнародних договорів так і на підставі взаємності.
Вказані аспекти мають на сьогодні значну актуальність і тому потребують
детального вивчення слухачами.
Ключові слова: поняття міжнародної правової допомоги, її суб’єкти,
особливості формування запитів на міжнародну правову допомогу у
кримінальному провадженні та їх виконання.

Форма підсумкового контролю успішності навчання
Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок і вмінь
за певний період навчання (навчальний семестр, навчальний рік).

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену, заліку чи
диференційованого заліку, і у терміни, встановлені графіком освітнього процесу.
З навчальної дисципліни «Актуальні проблеми кримінального процесу»
передбачено:
- для деної форми навчання – за навчальний семестр – екзамен.
- для заочної форми навчання – екзамен.

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання
Критерії оцінювання успішності навчання
За 100За
бально
За
шкало
ю
національн
ю
шкало ою шкалою
ECTS
ю

90–100

Відмінно

А

Пояснення
Теоретичний зміст курсу засвоєний у повному
обсязі (повна здатність застосовувати знання
завдань, принципів і доктрин криміного
процесу, а також змісту його правових
інститутів; знання і розуміння особливостей
реалізації та застосування норм кримінального
процесуального права); сформовані необхідні
практичні навички (повна здатність до
критичного
та
системного
аналізу
кримінопроцесуального законодавства, явищ і
застосування набутих знань у професійній
діяльності – при здійсненні досудового
провадження, відображення їх результатів в
наукових публікаціях)

83–89

B

Добре

75–82

C

68–74

D

Задовільно

60–67

35–59 Незадовільно

E

FX

Теоретичний зміст курсу засвоєний у повному
обсязі (здатність застосовувати знання завдань,
принципів і доктрин кримінального процесу в
достатньому обсязі; в основному сформовані
необхідні практичні навички (здатність до
критичного та системного аналізу кримінальних
процесуальних норм і застосування набутих
знань у професійній діяльності – при здійсненні
досудового розслідування та відображення їх в
наукових публікаціях в достатньому обсязі)
Теоретичний зміст курсу переважно засвоєний
(здатність застосовувати знання завдань,
принципів і доктрин кримінального процесу на
належному для правника рівні; в основному
сформовані практичні навички (здатність до
критичного та системного аналізу норм
кримінального
процесу
при
здійсненні
досудового розслідування моніторингу та
відображення їх в наукових публікаціях на
належному для науковця рівні)
Теоретичний зміст курсу засвоєний не
повністю, але прогалини не носять істотного
характеру (неповна здатність застосовувати
знання завдань, принципів і доктрин криміного
процесу на належному для правника рівні; в
основному сформовані практичні навички
(неповна здатність до критичного та системного
аналізу кримінальних процесуальних норм і
застосування набутих знань у професійній
діяльності, відображення проблем галузі в
наукових публікаціях на належному для
науковця рівні)
Теоретичний зміст курсу засвоєний частково
(часткова здатність застосовувати знання
завдань, принципів і доктрин кримінального
процесу; не сформовані деякі практичні
навички (часткова здатність до аналізу
кримінального процес явищ і застосування
набутих знань у професійній діяльності – при
відображення їх в наукових публікаціях)
Теоретичний зміст курсу засвоєний частково з
істотними
прогалинами
(НЕЗДАТНІСТЬ
застосовувати знання завдань, принципів і
доктрин кримінального процесу, а також змісту
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його правових інститутів; не сформовані
необхідні практичні навички (НЕЗДАТНІСТЬ
до аналізу норм кримінального процесуального
законодавства і застосування набутих знань у
професійній діяльності, відображення їх в
наукових публікаціях)
Теоретичний зміст курсу не засвоєний (ПОВНА
НЕЗДАТНІСТЬ застосовувати знання завдань,
принципів і доктрин кримінального процесу); не
сформовані необхідні практичні навички
(ПОВНА НЕЗДАТНІСТЬ до аналізу явищ і
застосування набутих знань у професійній
діяльності, відображення їх в наукових
публікаціях)

Для навчальної дисципліни «Актуальні проблеми кримінального процесу»
засоби діагностики знань (успішності навчання) виступають:
Діагностика знань здійснюється з допомогою:
1) усних опитувань на семінарських заняттях;
2) практичних завдань;
3) тестових завдань;
4) результати участі в наукових форумах різного рівня;
5) рівень журналів, в яких опубліковано статті.
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2
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Актуальні проблеми дотримання прав
та свобод учасників кримінального
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практики
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3

Актуальні проблеми доказування на
стадіях кримінального процесу

4

Актуальні
проблеми
проведення
слідчих розшукових дій
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проблеми
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3

4

5

6

20

6

2

4
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8

2

6

14

20

8

2

6

12

18

6

2

4

12

20

6

2

4

14

20

6

2

4

14

120

40

12

28

7

8
14

80

1

№ теми згідно з
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2
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3
4
5

обсяг

6

екзамен
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7
8

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор Дніпропетровського
державного університету
внутрішніх справ
Лариса НАЛИВАЙКО
___.___._______

Актуальні проблеми кримінального процесу
Освітньо-науковий ступінь доктор філософії

Спеціальність

081 Право

на 2020/2021 навчальний рік
Форма навчання ЗАОЧНА

Обсяг 4 кредити ЄКТС (120 годин)

Курс 2

1
1
2

2
Система
та
види
кримінальних
процесуальних гарантій
Актуальні проблеми дотримання прав
та свобод учасників кримінального
процесу
в
контексті
практики
Європейського Суду з прав людини

3

Актуальні проблеми доказування на
стадіях кримінального процесу

4

Актуальні
проблеми
проведення
слідчих розшукових дій
Актуальні
проблеми
застосування
заходів забезпечення кримінального
провадження
Актуальні
проблеми
застосування
міжнародного
співробітництва
у
кримінальному провадженні
Разом за семестр

5

6

Форма підсумкового контролю

5

Самостійна та
індивідуальна
робота

Практ. заняття

Семінари

Лекції

(згідно з РПНД)

обсяг

Назва теми

Аудиторна робота

Загальний
годин
Всього

№ теми згідно з
РПНД

Обсяг навчальної дисципліни:

3

4

6

20

2

22

6

6

16

22

4

4

18

18

4

2

2

14

20

4

2

2

16

18

4

2

2

14

120

24

2

6

18

екзамен

7

8
18

96
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Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2014. 416 с
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