
 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Силабус навчальної дисципліни 

«Кримінальне процесуальне право» 
 

Спеціальність 081 Право 

Освітня програма Правове регулювання економіки 

Освітній рівень Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 4 курс, 7 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 6 кредитів 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 30 год. 

Практичні (семінарські) – 30 год. 

Самостійна робота – 120 год. 

Форма підсумкового контролю Іспит 

Кафедра Кафедра правового регулювання економіки, ауд. 503 

першого корпусу, телефон: (057) 702-18-34, (дод. 4-33), 

сайт кафедри: http://www.kafpre.hneu.edu.ua/ 

Викладач (-і) Новіков Денис Олександрович, кандидат юридичних 

наук, доцент; 

Віцюк Ольга Вікторівна, викладач 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

Новіков Денис Олександрович: dezcruel@gmail.com, 

+38 (097) 820-05-17 (Telegram, Viber) 

Дні занять Лекції: згідно з чинним розкладом занять 

Практичні: згідно з чинним розкладом занять 

Консультації На кафедрі правового регулювання економіки, очні / 

дистанційні, відповідно до графіка консультацій, 

індивідуальні, за домовленістю з ініціативи здобувача, 

чат в ПНС 

Мета навчальної дисципліни: набуття студентами необхідних знань у галузі кримінального 

судочинства України і практичних навичок його реалізації. 

Передумови для навчання 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін: Теорія держави та права, Конституційне 

право, Кримінальне право 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика кримінального провадження 

Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу. Кримінальне процесуальне 

законодавство. Засади кримінального провадження. 

Тема 2. Поняття і класифікація суб'єктів кримінального процесу. 

Тема 3. Докази і доказування у кримінальному процесі. 

Тема 4. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні. 

Тема 5. Поняття процесуальних строків та їх значення у кримінальному процесі. 

Тема 6. Заходи забезпечення кримінального провадження. 

Тема 7. Запобіжні заходи. 

Змістовий модуль 2. Загальна характеристика стадій кримінального процесу 

Тема 8. Загальні положення досудового розслідування. 

Тема 9. Провадження слідчих (розшукових) дій. 

Тема 10. Повідомлення про підозру. 

Тема 11. Підсудність та підготовче судове провадження. 

Тема 12. Судовий розгляд. 

Тема 13. Провадження в суді апеляційної інстанції. 

Тема 14. Виконання судових рішень. 
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Тема 15. Провадження в суді касаційної інстанції. 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

ПК, Microsoft Office, підключення до мережі Інтернет 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=8686  

Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання сформованих компетентностей враховує види занять, які 

передбачають лекційні, семінарські, практичні заняття, а також виконання самостійної 

роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за 

накопичувальною 100-бальною системою. Поточний контроль, що здійснюється протягом 

семестру під час проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи, 

оцінюється сумою набраних балів. Максимально можлива кількість балів за поточний 

контроль упродовж семестру – 60 та підсумковий (іспит) – 40 балів, мінімально можлива 

кількість балів за поточний контроль – 35 та підсумковий (іспит) – 25 балів. 

Поточний контроль включає наступні контрольні заходи: активна участь в обговоренні 

теоретичних питань теми; ситуаційні завдання; контрольні роботи. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання та накопичування балів з навчальної 

дисципліни наведена у робочому плані (технологічній карті) з навчальної дисципліни. 

Політики навчальної дисципліни 

• Взаємовідносини будуються на підставі принципів взаємоповаги і партнерства між 

учасниками освітнього процесу. 

• Студенту рекомендується відвідати всі лекційні та практичні заняття. 

• Студенту рекомендується доповідати на всіх практичних заняттях. 

• Студенту рекомендується не використовувати телефон для спілкування під час 

начальних занять. У разі необхідності телефонної розмови під час навчальних занять, 

студенту слід залишити аудиторію, щоб не заважити іншим студентам здобувати знання. 

• Студенту слід виконувати всі завдання самостійно. У випадку виявлення порушення 

академічної доброчесності, до студента можуть бути застосовані заходи академічної 

відповідальності згідно з приписами Кодексу академічної доброчесності ХНЕУ ім. Семена 

Кузнеця. 

• Під час дистанційного навчання всім учасникам освітнього процесу рекомендується  

бути присутніми на навчальних заняттях з увімкненою камерою. 

• Дресс-код: демократичний діловий (незалежно від формату занять). 

• Під час навчальних занять не слід вживати їжу та напої (крім води). 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, 

методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни (https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=8686). 
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