
1 
 

Опис 

вибіркового блоку навчальних дисциплін «Кримінальне судочинство» 

освітньої програми «Право» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» 

за спеціальністю 081 «Право» денної форми навчання 

 

Вибірковий блок «Кримінальне судочинство» освітньої програми «Право» 

для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 081 «Право» 

денної форми навчання складається з навчальних дисциплін: 

1. Прокурор у кримінальному провадженні. Поглиблене вивчення 

змісту та проблем реалізації функцій та повноважень прокурором в 

кримінальному провадженні. Вироблення практичних навичок 

складання проєктів постанов, підозр, затвердження обвинувальних 

висновків та клопотань до суду від імені прокурора-процесуального 

керівника. Крім того, вироблення практичних навичок підтримання 

публічного обвинувачення в суді: виступу із вступною промовою та з 

промовою в судових дебатах, дослідження доказів, заявлення 

клопотань. Підготовка проектів апеляційних та касаційних скарг 

тощо. Опанування етичних правил комунікації прокурорів. 

2. Кримінальне провадження на підставі угод. Опанування 

теоретичними та практичними знаннями у сфері процедур 

примирення в кримінальному провадженні. Вивчення поняття, змісту, 

суб’єктів, процедури, процесуальних наслідків укладення угод в 

кримінальному провадженні та наслідків їх порушення. Вироблення 

практичних навичок складання та перевірки угод про примирення та 

визнання винуватості в кримінальному провадженні. Аналіз 

особливостей ухвалення судових рішень на підставі угод та їх 

оскарження і перегляду. 
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3. Проблеми досудового розслідування. Поглиблене вивчення 

теоретичних та практичних проблем здійснення досудового 

кримінального провадження у формі досудового слідства та дізнання, 

крім того заочного досудового розслідування, окремих порядків 

досудового розслідування кримінальних правопорушень. Вироблення 

практичних навичок від імені слідчого, прокурора щодо початку 

кримінального провадження, визначення підслідності кримінальних 

правопорушень, проведення слідчих (розшукових) дій, прийняття 

процесуальних рішень, відкриття матеріалів стороні захисту та 

іншим учасникам, закриття кримінального провадження та складання 

обвинувального акту тощо. 

4. Кримінальне процесуальне доказування. Опанування проблемних 

питань теоретичного та практичного характеру щодо доказового 

права, зокрема визначення поняття доказів, їх видів та процесуальних 

джерел, засобів формування та фіксації у кримінальному 

провадженні. Поглиблене вивчення юридичної природи кримінального 

процесуального доказування, його етапів, предмету, особливостей, 

мети, засобів, стандартів, наслідків їх порушення. Реалізація 

обов’язку та права доказування суб’єктами кримінального 

провадження. 

5. Забезпечення законності судових рішень. Опанування теоретичною 

основою та практичними проблемами визначення: поняття, форми, 

видів, структури, змісту, стандартів якості судових рішень у 

кримінальному провадженні. Вироблення практичних навичок 

складання проектів ухвал, вироків, постанов в кримінальному 

провадженні від імені суддів, відповідно до змісту їх функції та 

процесуальних повноважень. Наслідки порушення вимог щодо 



3 
 

процесуальної форми та змісту судових рішень в кримінальному 

провадженні. 

6. Порівняльний кримінальний процес. Вивчення форм, моделей, видів 

кримінального процесу, підходів до визначення поняття кримінального 

процесу, системи стадій кримінального процесу України, ФРН, 

Франції, Великої Британії і США; основних джерел кримінального 

процесуального права в Україні, ФРН, Франції, Великій Британії і 

США. 

Аналіз позитивних і негативних аспектів основних кримінально-

процесуальних інститутів інших держав, шляхи їх імплементації в 

національне законодавство. 

7. Актуальні проблеми участі адвоката у кримінальному 

провадженні. Поглиблене вивчення теоретичних та практичних 

аспектів реалізації функції захисту на різних стадіях кримінального 

провадження, зокрема, проведення досудового розслідування, 

підготовчого судового провадження, провадження у першій, 

апеляційній, касаційній інстанціях, щодо нововиявлених та виключних 

обставин, особливих порядків кримінального провадження. Аналіз 

процесуального статусу захисника, представника, адвоката свідка та 

шляхи вдосконалення його правового регулювання. Набуття 

практичних навичок здійснення ролі захисника, представника, 

адвоката свідка в кримінальному провадженні шляхом складання 

проектів клопотань, скарг, протестів, формування правової позиції 

адвоката у кримінальному провадженні на різних його стадіях тощо, 

опанування правил адвокатської етики. 

8. Змагальне кримінальне судочинство. Опанування теоретичними 

знаннями щодо правової природи, змісту та значення змагальності в 

кримінальному судочинстві. Крім цього, вивчення та аналіз судової 
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практики та статистики з питань змагальності. Отримання 

практичних навичок стратегії та тактики здійснення змагальних 

процедур в кримінальному процесі, етичних правил комунікації. 

9. Актуальні проблеми кримінального судового провадження. 

Поглиблене вивчення теоретичних та практичних проблем реалізації 

судових стадій кримінального провадження, зокрема: змісту, 

значення, процедури проведення підготовчого судового провадження; 

судового розгляду кримінальної справи по суті в першій інстанції, 

апеляційній та касаційній інстанціях, за нововиявленими та 

виключними обставинами. Проведення процесуальних дій під час 

судового провадження, роль суду та учасників в забезпеченні права на 

справедливий судовий розгляд. 

10.  Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. 

Опанування питаннями теоретичного та практичного характеру 

щодо: загальних засад міжнародного співробітництва; видачі осіб, які 

вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція); кримінального 

провадження у порядку перейняття; визнання та виконання вироків 

судів іноземних держав та передачі засуджених осіб; особливостей 

співробітництва з Міжнародним кримінальним судом та іншими 

міжнародними судами. 

11.  Процесуальний статус учасників кримінального провадження. 

Опанування актуальних питань і проблематики, теоретичних та 

практичних аспектів реалізації понять, функцій та процесуального 

статусу сторін кримінального провадження, потерпілого, його 

представника та законного представника, цивільного позивача, його 

представника та законного представника, цивільного відповідача та 

його представника, представника юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, третьої особа, щодо майна якої 
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вирішується питання про арешт, іншої особи, права чи законні 

інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, особи, 

стосовно якої розглядається питання про видачу в іноземну державу 

(екстрадицію), заявника, у тому числі викривача, свідка та його 

адвоката, понятого, заставодавця, перекладача, експерта, 

спеціаліста, представника персоналу органу пробації, секретаря 

судового засідання, судового розпорядника. 

12.  Проблеми забезпечення доступу до правосуддя в кримінальному 

провадженні. Поглиблене вивчення й аналіз філософського, 

міжнародно-правового, кримінального, кримінального процесуального 

аспектів доступу до кримінального правосуддя, наявних юридичних 

перешкод для такого доступу і визначення можливостей для їх 

усунення. Аналіз понять: судової влади, права на судовий захист і на 

справедливий суд, правосуддя і доступу до правосуддя; поняття і 

зміст забезпечення доступу до правосуддя як засади кримінального 

провадження, сфера її дії та наслідки порушення, міжнародні 

стандарти доступу до правосуддя у кримінальному процесі; суб’єкти 

права на доступ до правосуддя; суб’єкти кримінального провадження, 

які забезпечують доступ до правосуддя; суб’єкти кримінального 

провадження, які сприяють у забезпеченні доступу до правосуддя; 

забезпечення доступу до правосуддя на різних стадіях кримінального 

провадження та в особливих порядках кримінальних провадження. 

 

Відповідно до опису освітньої програми «Право» викладання 

зазначених навчальних дисциплін забезпечує досягнення здобувачами 

освіти програмних результатів навчання 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10-20, що 

визначені Стандартом вищої освіти за спеціальністю 081 Право для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти № 643 від 20 липня 2022 р. 
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Викладання зазначених навчальних дисциплін зорієнтовано на 

формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та розвиток 

практичних фахових вмінь та навичок у сфері кримінально-

процесуальної діяльності. 

Результатами поглибленого вивчення здобувачами освіти вибіркового блоку 

навчальних дисциплін мають стати: 

- здатність співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з 

правовими цінностями, принципами кримінально-процесуальної діяльності та 

професійними етичними стандартами; 

- вміння проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних 

джерел кримінального процесуального права, включаючи наукову та 

професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, і 

перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження; 

- вміння робити презентацію дослідження з тематики кримінального 

процесуального права, застосовуючи першоджерела та прийоми правової 

інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього 

дослідження, аргументувати висновки; 

- обґрунтовано формулювати власну правову позицію з тематики кримінального 

судочинства, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі 

аргументи;  

- дискутувати зі складних правових проблем, що відповідають тематиці 

кримінального судочинства, а також його правових інститутів, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання; 

- оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно 

опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових 

досліджень та майбутньої практичної діяльності; 

- генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні 

майбутніх правничих послуг; 
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- проводити порівняльно - правовий аналіз систем кримінального судочинства 

зарубіжних країн, зокрема Ради Європи та Європейського Союзу з системою 

кримінального судочинства України на основі усвідомлення основних сучасних 

доктрин, цінностей та принципів функціонування його окремих інститутів; 

- використовувати передові знання і методики у процесі аналізу правотворення 

та правозастосування інститутів кримінальної юстиції; 

- аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів 

кримінального процесуального права; 

- напрацьовувати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з 

реалізацією процесуальних функцій судді, прокурора, слідчого, адвоката. 

Досягнення здобувачами освіти цих та інших результатів навчання 

забезпечує дотримання ними у майбутній фаховій діяльності європейських та 

міжнародних стандартів правничої професії при здійсненні науково-практичної 

та педагогічної діяльності. 

Отримані знання та навички формують у здобувачів освіти 

компетентності, що відповідають сучасним потребам ринку праці, суспільства і 

держави, а саме: 

- здатність проводити дослідження в галузі кримінального процесуального 

права на відповідному рівні; 

- здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського 

Союзу на правову систему України з питань кримінально-процесуальної 

діяльності; 

- здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у 

правотворчості та в процесі застосовування інститутів кримінального  

процесуального права; 

- здатність обґрунтовувати та мотивувати правові позиції, складати рішення, 

давати розгорнуту юридичну аргументацію з питань, що відповідають тематиці 

кримінального судочинства; 
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- здатність застосовувати правові інструменти процедур примирення, укладення 

угод в кримінальному судочинстві; 

- здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, 

логічного та функціонального тлумачення норм кримінального процесуального 

права та його інститутів, а також розуміння особливостей практики їх 

застосування; 

- здатність застосовувати сучасні методології науково-правових досліджень та 

застосовувати спеціальні методи досліджень у галузі кримінального процесу; 

- здатність використовувати наукові теорії та концепції, а також набуті 

практичні знання при проведенні наукових досліджень з проблематики 

кримінального судочинства. 

Забезпечення досягнення програмних результатів навчання, визначених 

за навчальними дисциплінами вибіркового блоку, відбувається завдяки: 

 викладанню навчальних дисциплін кваліфікованими фахівцями, у тому 

числі у формі авторських курсів; 

 залучення здобувачів освіти до науково-дослідної діяльності у галузі 

кримінального процесуального права; 

 проведення гостьових лекцій та майстер-класів з питань з питань 

кримінального судочинства, у тому числі суддями, прокурорами, 

адвокатами та відомими науковцями; 

 широкому застосуванню методу практичного вирішення юридичних задач 

(казусів); 

 використання в освітньому процесі інтерактивних форм проведення 

занять; 

 опрацюванню здобувачами вищої освіти значного масиву іноземних 

джерел; 
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 індивідуальному консультуванню здобувачів вищої освіти та високого 

рівня організації їх самостійної роботи; 

 отриманню практичного досвіду застосування набутих знань під час 

проходження практики та науково-дослідницької практики. 

За умови успішного опанування студентом дисциплін вибіркового блоку 

та складання всіх форм контролю, захисту практики та проходження 

підсумкових атестацій з оцінкою не нижче «65», окремим рішенням 

екзаменаційної комісії студенту може бути присвоєно професійну 

кваліфікацію юрист. 

За умови складання студентом всіх форм контролю з оцінкою не нижче 

«65» балів, захисту науково-дослідницької практики та кваліфікаційної 

роботи магістра з оцінкою не нижче «75» балів, окремим рішенням 

екзаменаційної комісії студенту може бути присвоєно професійну 

кваліфікацію молодший науковий співробітник. 


