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1. Опис навчальної дисципліни 
Робоча програма навчальної дисципліни «Заходи забезпечення кримінального 

провадження» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми «Право» 
підготовки магістрів зі спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право». 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 
рівень освіти 

Дидактична структура навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів - 3,0 Галузь знань –  
08 «Право»    

 
Спеціальність – 

081 «Право» 
 

Освітньо-
професійна 

програма «Право» 
 

Рівень освіти – 
другий 

(магістерський) 
 

Обов’язкова  Обов’язкова  

Модулів – 2 
Рік підготовки: 

1-й 
Рік підготовки: 

1-й 
семестр семестр 

Загальна кількість годин  
- 90 

2-й 2-й 
Лекції Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

аудиторних – 2,5 
самостійної роботи 

студента – 3,0 

18 год. 2 год. 
Практичні 

заняття 
Практичні 

заняття 
22 год. 4 год. 

Самостійна 
робота 

Самостійна 
робота 

50 год. 84 год. 
Види контролю: 

поточний 
контроль; 

підсумковий 
контроль знань 

(залік) 

Види контролю: 
поточний 
контроль; 

підсумковий 
контроль знань 

(залік) 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Заходи забезпечення кримінального 

провадження» є поглиблення й конкретизація студентами знань у галузі кримінального 
процесу щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження з 
урахуванням практики ЄСПЛ, правових позицій Конституційного суду України, 
Верховного суду України; набуття практичних навичок формування позиції сторони та 
складання процесуальних документів. 

Основними завданнями вивчення зазначеної навчальної дисципліни є: 
– поглиблення вивчення норм кримінального процесуального права в частині 

правового регулювання підстав і порядку застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження; 

– набуття навичок аналізу та узагальнення правозастосовчої практики застосування 
заходів забезпечення кримінального провадження; 

– набуття навичок використання правових позицій Європейського суду з прав 
людини, Конституційного суду України, Верховного суду у процесі правозастосування 
щодо заходів забезпечення кримінального провадження;  

– набуття навичок ґрунтовного аналізу наукових підходів до вирішення проблем, 
які виникають під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження, їх 
використання при оцінці досконалості механізму правового регулювання кримінальних 
процесуальних відносин, виявлення прогалин та колізій, обґрунтування пропозицій щодо 
їх усунення; 

– набуття навичок складання процесуальних документів у відповідній сфері (щодо 
застосування, зміни заходів забезпечення кримінального провадження,  продовження 
строку їх дії, оскарження). 
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Пререквізити: «Кримінальний процес», «Криміналістика»,  «Основи доказування 
у кримінальному судочинстві», «Практикум із складання процесуальних документів (у 
кримінальному процесі)», «Теорія та практика досудового розслідування», «Адвокат у 
кримінальному провадженні», «Теорія і практика кримінального процесуального 
доказування», «Теорія і практика кримінального процесуального доказування», 
«Кримінально-виконавче право», «Методика розслідування окремих видів кримінальних 
правопорушень». 

Кореквізити: «Відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням», 
«Стратегія і тактика захисту у кримінальному провадженні», «Кримінально-правова 
кваліфікація» 

Постреквізити: «Міжнародне право та національні правові системи», 
«Міжнародне право та національні правові системи», «Криміналістичні експертизи». 

Мова навчання – українська. 
 

2. Очікувані результати навчання з дисципліни 
У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен 

демонструвати такі результати навчання:  
– вивчити норми кримінального процесуального права в частині правового 

регулювання підстав і порядку застосування заходів забезпечення кримінального 
провадження; 

– набути навичок аналізу та узагальнення правозастосовчої практики застосування 
заходів забезпечення кримінального провадження; 

– набути навичок використання правових позицій Європейського суду з прав 
людини, Конституційного суду України, Верховного суду у процесі правозастосування 
щодо заходів забезпечення кримінального провадження;  

– набути навичок ґрунтовного аналізу наукових підходів до вирішення проблем, 
які виникають під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження, їх 
використання при оцінці досконалості механізму правового регулювання кримінальних 
процесуальних відносин, виявлення прогалин та колізій, обґрунтування пропозицій щодо 
їх усунення; 

– набути навичок складання процесуальних документів у відповідній сфері (щодо 
застосування, зміни заходів забезпечення кримінального провадження,  продовження 
строку їх дії, оскарження). 

Навчальна дисципліна забезпечує набуття студентами результатів навчання, 
визначених освітньо-професійною програмою «Право», а саме: 

Загальних компетентностей (ЗК) 
ЗК-1. Здатність до критичного осмислення суспільних та галузевих процесів та явищ. 
ЗК-2. Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях. 
ЗК-3. Здатність формулювати особисту думку та доказово її представляти. 
ЗК-4. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК-5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК-6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК-9. Здатність здійснювати дослідження. 
ЗК-11. Здатність спілкуватися на професійні теми із представниками інших професійних 
груп. 
ЗК-12. Здатність до міжособистісного та інтерактивного спілкування. 
ЗК-13. Уміння шукати й використовувати різні джерела інформації. 
ЗК-14. Навички роботи в комп’ютерних мережах та використання програмних засобів. 
 

Спеціальних (фахових, предметних) компетентностей (СК) 
СК-1. Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції. 
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СК-2. Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати належні 
способи і процедури їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності. 
СК-3. Здатність діяти відповідно до принципів верховенства права та законності. 
СК-4. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та 
функціонального тлумачення правових норм, а також знання практики їх застосування. 
СК-6. Здатність визначати факти, належні та прийнятні для юридичного аналізу ситуації. 
СК-7. Здатність критично оцінювати ефективність представництва та захисту прав та 
інтересів клієнтів і підвищувати рівень своєї професійної діяльності, включаючи 
визначення напрямку для підвищення кваліфікації та професійного навчання впродовж 
життя. 
СК-10. Розуміння стандартів професійної незалежності та відповідальності правника та 
здатність утверджувати етичні стандарти правничої діяльності.   
СК-12. Здатність застосовувати Європейську конвенцію з прав людини та 
основоположних свобод і прецедентну практику Європейського суду з прав людини. 
СК-13. Здатність використовувати професійне тлумачення норм права в порівняльному 
взаємозв'язку щодо норм внутрішньодержавного і міжнародного права. 
СК-15. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформації, ідей, 
проблем, рішень, власного досвіду та аргументації. 
СК-16. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, 
обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу 
на відповідні суспільні відносини. 
СК-17. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, включаючи 
вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та мотивованості. 
СК-18. Здатність використовувати міждисциплінарні знання для вирішення правового 
завдання. 
СК-19. Уміння розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності. 
 

Програмних результатів навчання (ПРН) 
ПРН-1. Давати кваліфіковану оцінку чинного законодавства і правозастосовної практики з 
позицій принципів верховенства права та законності. 
ПРН-2. Використовувати правові позиції Європейського суду з прав людини. 
ПРН-3. Використовувати сучасні іноземні та вітчизняні механізми захисту прав людини. 
ПРН-4. Оцінювати правильність використання юридичної термінології і демонструвати 
вільне володіння юридичною технікою. 
ПРН-6. Документально оформлювати прийняте рішення по юридичній справі 
ПРН-7. Демонструвати здатність генерувати нові ідеї та використовувати сучасні 
технології у наданні правничих послуг. 
ПРН-8. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування. 
ПРН-9. Застосовувати різноманітні способи усунення прогалин в законодавстві. 
ПРН-10. Самостійно готувати проекти актів правозастосування у різних сферах 
професійної діяльності  
ПРН-11. Створювати проекти нормативних правових і правозастосовних актів з 
урахуванням правил юридичної техніки і новітніх тенденцій вітчизняної та іноземної 
правотворчості. 
ПРН-12. Здійснювати юридичну кваліфікацію в нестандартних ситуаціях 
ПРН-15. Використовувати в професійній діяльності основні методи наукового пізнання. 
ПРН-17. Здійснювати самостійне наукове дослідження з актуальної юридичної тематики 
із використанням сучасних наукових методів. 

ПРН-18. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, 
застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних 
проблем, що постають з цього дослідження. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1.  
Зміст модуля 

 
Тема 1. Загальні положення застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження 
Ґенеза інституту заходів забезпечення кримінального провадження у законодавстві 

Україні та доктрині кримінального процесу. Нормативні моделі заходів забезпечення 
кримінального провадження у законодавстві країн континентальної та англосаксонської 
правової систем. 

Конституційно-правові основи застосування заходів забезпечення кримінального 
провадження. Міжнародні стандарти захисту прав людини під час застосування заходів 
кримінального процесуального примусу. Вплив практики Європейського суду з прав 
людини на становлення національної правової моделі заходів забезпечення кримінального 
провадження та формування правозастосовної практики в контексті фундаменталізації 
прав людини. 

Юридична сутність і функціональне призначення заходів забезпечення 
кримінального провадження. Види заходів забезпечення кримінального провадження. 
Класифікація заходів забезпечення кримінального провадження та її критерії. 
Співвідношення понять «заходи забезпечення кримінального провадження» і «заходи 
кримінального процесуального примусу».  

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. 
Судовий контроль як гарантія дотримання прав, свобод та інтересів особи під час 
застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Види заходів 
забезпечення кримінального провадження, які застосовуються на підставі ухвали слідчого 
судді або суду. Правила підсудності розгляду клопотань слідчого, прокурора про 
застосування заходів забезпечення кримінального провадження.  

Особливості предмету доказування при вирішенні слідчим суддею, судом питання 
про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Оцінка слідчим 
суддею потреб досудового розслідування, які виправдовують ступінь втручання у права і 
свободи особи про який йдеться у клопотанні слідчого, прокурора про застосування 
заходів забезпечення кримінального провадження. Обов’язок сторін кримінального 
провадження надання слідчому судді або суду доказів обставин на які вони посилаються 
під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Клопотання 
сторін кримінального провадження як процесуальний акт, який ініціює вирішення слідчим 
суддею, судом питання про застосування заходів забезпечення кримінального 
провадження; додатки до клопотання слідчого, прокурора. 

 
Тема 2. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик, привід.  
Сутність виклику, його мета та підстави застосування. Співвідношення понять 

«виклик» та «повідомлення». Порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні. 
Зміст повістки про виклик, підтвердження про її отримання особою або ознайомлення з її 
змістом іншим шляхом. Поважні причини неприбуття особи на виклик та наслідки 
неприбуття на виклик. Особливості виклику окремих категорій осіб.  

Сутність приводу як заходу забезпечення кримінального провадження, ініціювання 
його здійснення. Нормативні обмеження щодо можливості застосування приводу. Вимоги 
до змісту клопотання про здійснення приводу, додатки до нього. Розгляд клопотання про 
здійснення приводу. Ухвала слідчого судді про здійснення приводу та особливості її 
виконання.  

Актуальні проблеми застосування заходів забезпечення кримінального 
провадження, спрямованих на забезпечення явки особи та шляхи їх вирішення.  
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Тема 3. Накладення грошового стягнення. Тимчасове обмеження у 

користуванні спеціальним правом. Відсторонення від посади. 
Накладення грошового стягнення. Сутність, мета та підстави накладення 

грошового стягнення, його загальні положення. Вимоги до змісту клопотання про 
накладення грошового стягнення, додатки до нього. Розгляд питання про накладення 
грошового стягнення на особу. Ухвала про накладення грошового стягнення, вручення її 
копії. Скасування ухвали про накладення грошового стягнення.  

Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Сутність, мета та 
підстави тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом та тимчасового 
вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом, їх загальні 
положення. Документи, які можуть бути тимчасово вилученими, наслідки їх вилучення.  

Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, вимоги 
до його змісту, процесуальної форми та додатків. Розгляд клопотання про тимчасове 
обмеження у користуванні спеціальним правом. Особливості предмету доказування при 
вирішенні слідчим суддею, судом питання про тимчасове обмеження у користуванні 
спеціальним правом. Обов’язок доказування наявності підстав тимчасового обмеження у 
користуванні спеціальним правом. Ухвала слідчого судді, суду про тимчасове обмеження 
у користуванні спеціальним правом, особливості її мотивування. Строк, протягом якого 
може бути здійснене тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, та його 
продовження. Практика застосування тимчасового обмеження у користуванні спеціальним 
правом та тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним 
правом. 

Відсторонення від посади. Сутність, мета, підстави та умови відсторонення від 
посади, його загальні положення як заходу забезпечення кримінального провадження. 

Вимоги до змісту клопотання про відсторонення від посади, додатки до нього. 
Порядок вирішення питання про відсторонення від посади. Особливості предмету 
доказування при вирішенні слідчим суддею, судом питання про відсторонення від посади. 
Обов’язок доказування наявності підстав для відсторонення від посади. Ухвала слідчого 
судді, суду про відсторонення від посади, вимоги до її змісту та процесуальної форми. 
Порядок продовження строку відсторонення від посади та його скасування. Особливості 
порядку відсторонення від посади осіб, які призначаються Президентом України; 
Директора Національного антикорупційного бюро України; тимчасове відсторонення 
судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної 
відповідальності.  

Оскарження ухвали слідчого судді про   відсторонення від посади або відмову в 
ньому в апеляційному порядку. Актуальні проблеми відсторонення від посади та шляхи їх 
вирішення. 

 
Тема 4. Тимчасовий доступ до речей і документів.  
Сутність, мета та підстави тимчасового доступу до речей і документів, загальні 

положення його застосування. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, 
вимоги до його змісту, процесуальної форми та додатків. Речі і документи, до яких 
заборонено доступ, речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю. Розгляд 
клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Особливості предмету 
доказування при вирішенні слідчим суддею, судом питання про тимчасовий доступ до 
речей і документів. Обов’язок доказування наявності підстав для тимчасового доступу до 
речей і документів. Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів,   вимоги до її 
змісту. Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів та 
процесуальні наслідки її невиконання. 

Оскарження ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і 
документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування 
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правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична 
особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою 
діяльність в апеляційному порядку.  

Практика застосування тимчасового доступу до речей і документів. 
 
Тема 5. Тимчасове вилучення майна. Арешт майна. 
Тимчасове вилучення майна. Сутність, мета та підстави тимчасового вилучення 

майна. Майно, яке може бути тимчасово вилученим. Процесуальний порядок тимчасового 
вилучення майна при здійсненні затримання особи, яка підозрюється у вчиненні 
кримінального правопорушення. Тимчасове вилучення майна під час обшуку та огляду. 
Підстави повернення тимчасово вилученого майна. Гарантії забезпечення прав особи, 
майно якої тимчасово вилучено. 

Актуальні проблеми застосування тимчасового вилучення майна та шляхи їх 
вирішення. 

Арешт майна. Правова природа, поняття, мета, види арешту майна як заходу 
забезпечення кримінального провадження. Матеріально-правові та процесуально-правові 
підстави арешту майна та його умови.  

Заходи виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у 
кримінальному провадженні. Суб’єкти, на майно яких може бути накладено арешт. Мета, 
підстави та умови попереднього арешту майна або коштів на рахунках фізичних або 
юридичних осіб у фінансових установах, його строк. Майно, на яке може бути накладено 
арешт. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, вимоги до 
його змісту, процесуальної форми та додатків. Розгляд клопотання про арешт майна. 
Особливості предмету доказування при вирішенні слідчим суддею, судом питання про 
арешт майна. Обов’язок доказування наявності  підстав для арешту майна. Ухвала 
слідчого судді, суду про арешт майна, вимоги до її змісту та процесуальної форми. 
Процесуальний порядок скасування арешту майна. 

Оскарження ухвали слідчого судді, суду про арешт майна або відмову в ньому в 
апеляційному порядку. Мета, підстави та умови накладення арешту на майно третіх осіб у 
кримінальному провадженні. Гарантії забезпечення прав третьої особи, на майно якої 
накладено арешт. Актуальні проблеми накладення арешту на майно у кримінальному 
провадженні та шляхи їх вирішення. 

 
Модуль 2. 

Зміст модуля 
 

Тема 6. Загальна характеристика запобіжних заходів як інституту 
кримінального процесуального права.  

Ґенеза інституту запобіжних заходів у національному законодавстві та доктрині 
кримінального процесу. Система запобіжних заходів за законодавством України та країн 
континентальної та англосаксонської правової традиції. Загальні положення про запобіжні 
заходи, мета та підстави їх застосування. Види запобіжних заходів та їх місце в системі 
заходів забезпечення кримінального провадження. Класифікація запобіжних заходів та її 
критерії. 

Судовий контроль як гарантія дотримання прав і свобод людини під час 
застосування запобіжних заходів. Співвідношення понять «застосування запобіжних 
заходів» та «обрання запобіжних заходів». Обов’язок слідчого, прокурора довести 
слідчому судді, суду, що встановленні під час розгляду клопотання про застосування 
запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден з інших 
запобіжних заходів не може запобігти доведених під час розгляду ризику або ризикам. 
Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу. Нормативне обмеження 
застосування запобіжних заходів у вигляді особистого зобов’язання, особистої поруки, 
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домашнього арешту та застави.  
Клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжних заходів, вимоги до 

його змісту, процесуальної форми та додатків. Надання копії клопотання та матеріалів, 
якими воно обґрунтовується підозрюваному, обвинуваченому. Відкликання, зміна або 
доповнення клопотання про застосування запобіжного заходу. Забезпечення прибуття 
особи для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Клопотання про 
дозвіл на затримання з метою приводу. Розгляд клопотання про дозвіл на затримання з 
метою приводу. Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу. Дії уповноважених 
службових осіб після затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на 
затримання.  

Подання клопотання про застосування запобіжного заходу після затримання особи 
без ухвали про дозвіл на затримання, його розгляд. Застосування запобіжного заходу. 
Виконання підозрюваним, обвинуваченим обов’язків, необхідність покладення яких була 
доведена прокурором під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. 
Застосування електронних засобів контролю.  

Клопотання слідчого, прокурора про зміну запобіжного заходу, особливості його 
обґрунтування та нормативні вимоги до його форми, змісту та додатків до нього. 
Клопотання підозрюваного, обвинуваченого про зміну запобіжного заходу, додатки до 
нього. Порядок розгляду слідчим суддею, судом клопотання підозрюваного, 
обвинуваченого про зміну запобіжного заходу.  

Ухвала слідчого судді, суду про застосування запобіжного заходу, нормативні 
вимоги щодо форми, змісту та порядку вручення її копії. Значення висновків, що 
містяться в ухвалі про застосування запобіжних заходів. 

 
Тема 7. Неізоляційні запобіжні заходи.  
Сутність та види неізоляційних запобіжних заходів як альтернативи обмеженню 

права людини на свободу та особисту недоторканність. Вплив неізоляційних запобіжних 
заходів на поведінку особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.  

Особисте зобов’язання. Сутність особистого зобов’язання як запобіжного заходу в 
кримінальному провадженні. Порядок застосування особистого зобов’язання. Обов’язки, 
які можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого. Здійснення контролю за 
виконанням особистого зобов’язання. 

Особиста порука. Сутність особистої поруки як запобіжного заходу, підстави, 
умови та процесуальний порядок її застосування. Процесуальний статус поручителя. 
Відмова поручителя від взятих на себе зобов’язань, її процесуальні наслідки. Накладення 
грошового стягнення у разі невиконання поручителем взятих на себе зобов’язань. 
Здійснення контролю за виконанням зобов’язань про особисту поруку. 

Практика застосування особистої поруки у кримінальному провадженні.  
Застава. Сутність застави як запобіжного заходу, підстави, умови та 

процесуальний порядок її застосування. Правовий статус заставодавця, проблеми 
забезпечення його прав і законних інтересів. Нормативне обмеження кола осіб, які можуть 
бути заставодавцями.  

Визначення розміру застави та критерії його диференціації. Питання застосування 
застави в практиці Європейського суду з прав людини. Порядок внесення коштів на 
спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу.  

Підстави та процесуальний порядок звернення застави в дохід держави. Проблеми 
повернення заставодавцю суми застави на стадії досудового розслідування. 

Особливості застосування застави як альтернативи триманню під вартою.  
Проблемні питання застосування застави як запобіжного заходу у кримінальному 

судочинстві України. Досвід застосування застави у країнах англосаксонської та 
континентальної правової системи.  
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Тема 8. Ізоляційні запобіжні заходи.  
Сутність та види ізоляційних запобіжних заходів. Вплив ізоляційних запобіжних 

заходів на поведінку особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Проблеми 
забезпечення прав і свобод особи під час застосування до неї ізоляційних запобіжних 
заходів.    

Домашній арешт. Домашній арешт і практика його застосування в іноземних 
країнах. Сутність, підстави та умови застосування домашнього арешту у кримінальному 
провадженні. Нормативні обмеження обрання домашнього арешту. Процесуальний 
порядок обрання, зміни та скасування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. 

Форми контролю за поведінкою особи, яка знаходиться під домашнім арештом. 
Мета, порядок та правові основи застосування електронних засобів контролю за 
виконанням умов домашнього арешту. Зарубіжний досвід функціонування електронного 
моніторингу місця знаходження особи, щодо якої застосовано домашній арешт.  

Особливості мотивування ухвали про застосування домашнього арешту, строк її 
дії. Продовження строку тримання особи під домашнім арештом, його сукупний строк. 

Порядок та організація виконання органами Національної поліції ухвал слідчого 
судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та про зміну 
раніше обраного запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. 
Контрольно-наглядова справа щодо контролю за особою, яка перебуває під домашнім 
арештом. Проблеми реалізації органами Національної поліції заходів, спрямованих на 
забезпечення виконання ухвали про застосування домашнього арешту. 

Оскарження ухвали слідчого судді, суду, постановленої за результатами розгляду 
клопотання про застосування домашнього арешту або продовження його строку. 

Тримання під вартою. Міжнародні стандарти застосування запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою та їх імплементація у національне законодавство. Правові 
позиції Європейського суду з прав людини з питань застосування тримання під вартою та 
їх вплив на правозастосовну практику.  

Підстави обрання тримання під вартою як запобіжного заходу. Клопотання 
слідчого, прокурора про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, 
нормативні вимоги до його змісту, особливості обґрунтування в контексті практики 
Європейського суду з прав людини. Порядок розгляду клопотання про застосування 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Забезпечення участі підозрюваного, 
обвинуваченого у судовому розгляді. Підстави і порядок оголошення особи у 
міжнародний розшук. Підстави і порядок оголошення особи у міждержавний розшук. 
Особливості предмету доказування при вирішенні слідчим суддею, судом питання про 
застосування тримання під вартою як запобіжного заходу. Обов’язок доказування 
наявності достатніх підстав застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою. 

 Ухвала слідчого судді, суду про застосування запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою, нормативні вимоги щодо її форми та змісту. Визначення розміру 
застави при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання 
під вартою. 

Строк тримання під вартою, підстави та порядок його продовження. Клопотання 
слідчого, прокурора про продовження строку тримання під вартою, нормативні вимоги до 
його змісту, обґрунтування в контексті практики Європейського суду з прав людини. 
Порядок розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою. Обов’язок 
доказування підстав продовження строку тримання під вартою.  Особливості мотивування 
ухвали слідчого судді, суду про продовження строку тримання під вартою або відмову в 
цьому.  

Проблеми правового регулювання і застосування запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою.  

Оскарження в апеляційному порядку ухвал про застосування запобіжного заходу у 
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вигляді тримання під вартою або відмову в цьому, продовження строку тримання під 
вартою або відмову в його продовженні та шляхи їх вирішення. Проблемні питання 
оскарження ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в 
частині визначеного розміру застави. 

Затримання особи як тимчасовий запобіжний захід. Ґенеза інституту затримання 
особи, підозрюваної у вчиненні злочину, у законодавстві України та доктрині 
кримінального процесу. Конституційно-правові основи та міжнародно-правові стандарти 
захисту права особи на свободу та особисту недоторканність під час затримання у 
кримінальному судочинстві. Порівняльно-правовий аналіз інституту затримання особи, 
підозрюваної у вчиненні злочину, за законодавством України та зарубіжних країн. 
Правові позиції Європейського суду з прав людини з питань застосування затримання та 
їх вплив на правозастосовну практику. 

Затримання як тимчасовий запобіжний захід, його види. Момент затримання та 
проблеми його процесуальної фіксації. Строк затримання особи без ухвали слідчого судді, 
суду. Гарантії забезпечення прав, свобод та законних інтересів затриманої особи. 

Проблеми правової регламентації затримання особи у кримінальному провадженні 
та шляхи їх вирішення.  

Законне затримання. Мета, підстави та порядок застосування законного 
затримання. Особливості затримання окремої категорії осіб. Вимога негайного 
доставлення затриманого до уповноваженої службової особи як гарантія забезпечення 
права особи на свободу та особисту недоторканність. 

Затримання уповноваженою службовою особою. Мета та підстави застосування 
затримання уповноваженою службовою особою. Суб’єкти, які уповноважені здійснювати 
цей вид затримання, його процесуальний порядок. Забезпечення права на участь 
захисника. Порядок інформування центрів з надання безоплатної правової допомоги про 
випадки затримання осіб. Нормативні вимоги до змісту протоколу затримання особи, 
підозрюваної у вчинені злочину, вручення його копії.  

Підстави та процесуальний порядок проведення особистого обшуку затриманої 
особи, фіксування його результатів. Типові порушення прав затриманого у практиці 
правоохоронних органів. Механізм захисту прав особи, підозрюваної у вчиненні злочину. 

Затримання за ухвалою слідчого судді, суду. Мета та підстави застосування 
затримання за ухвалою слідчого судді, суду. Нормативні вимоги до змісту клопотання 
слідчого, прокурора про дозвіл на затримання з метою приводу, додатки до нього. Розгляд 
клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу. Ухвала слідчого судді, суду про 
дозвіл на затримання з метою приводу, вимоги до її змісту та процесуальної форми. 
Оскарження ухвали про відмову в наданні дозволу на затримання з метою приводу в 
апеляційному порядку. Строк доставлення до слідчого судді, суду затриманої особи.  

Затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за межами України. 
Мета, підстави та особливості процесуального порядку застосування затримання особи, 
яка вчинила кримінальне правопорушення за межами України. Суб’єкти, які уповноважені 
здійснювати цей вид затримання. Підстави звільнення особи, затриманої в порядку 
міжнародного співробітництва.  

Превентивне затримання. Мета, підстави та порядок превентивного затримання у 
районі проведення антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної 
діяльності. Суб’єкти, які уповноважені приймати рішення про превентивне затримання 
особи. Копія рішення про превентивне затримання, її вручення особі та направлення 
слідчому судді, суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу. Граничні строки 
превентивного затримання. 

 
Тема 9. Застосування запобіжних заходів в особливих порядках кримінального 

провадження і під час міжнародного співробітництва. 
Передання неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого під нагляд. Підстави та 
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умови передання неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого під нагляд батьків, 
опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи, його процесуальний порядок. 
Надання згоди неповнолітнім та батьками, опікунами, піклувальниками або 
представниками адміністрації дитячої установи як умова застосування цього запобіжного 
заходу. Письмове зобов’язання про забезпечення прибуття неповнолітнього до слідчого, 
прокурора, слідчого судді та його належну поденку. Клопотання прокурора про 
застосування передання неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого під нагляд. 
Ухвала слідчого судді, суду про передання неповнолітнього підозрюваного, 
обвинуваченого під нагляд, особливості її мотивування.  

Застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні щодо 
застосування примусових заходів медичного характеру. Підстави та процесуальний 
порядок обрання запобіжних заходів до особи, стосовно якої передбачається застосування 
примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування. 
Передання на піклування опікунам, близьким родичам чи членам сім’ї з обов’язковим 
лікарським наглядом як запобіжний захід. Поміщення до психіатричного закладу в 
умовах, що виключають її небезпечну поведінку як запобіжний захід.  

Проблеми правового регулювання і застосування запобіжних заходів до особи, 
стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або 
вирішувалося питання про їх застосування. 

Тимчасовий та екстрадиційний арешт як запобіжні заходи, що застосовуються 
під час міжнародного співробітництва.  

Тимчасовий арешт. Мета, підстави та порядок застосування тимчасового арешту як 
запобіжного заходу, його строки. Клопотання прокурора  про застосування тимчасового 
арешту,  додатки до нього. Порядок розгляду клопотання про тимчасовий арешт. Ухвала 
слідчого судді про застосування тимчасового арешту або відмову у ньому, її оскарження в 
апеляційному порядку. 

Екстрадиційний арешт. Мета, підстави та процесуальний порядок застосування 
екстрадиційного арешту. Клопотання прокурора про екстрадиційний арешт. Матеріали, 
що передаються на розгляд слідчому судді. Порядок розгляду клопотання про 
екстрадиційний арешт. Ухвала слідчого судді про застосування екстрадиційного арешту 
або відмову в цьому та її оскарження в апеляційному порядку. Строки екстрадиційного 
арешту та порядок їх продовження. Судовий контроль наявності підстав для подальшого 
тримання особи під вартою або її звільнення.  

 
 

4. Обсяг і структура навчальної дисципліни 
 

Тема навчальної дисципліни 

Обсяг у годинах 
Денна форма Заочна форма 

Усього У тому числі Усього У тому числі 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Модуль 1.         
1. Загальні положення 
застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження 

9 2 2 5 9 2 2 5 

2. Виклик слідчим, прокурором, 
судовий виклик, привід 

9 2 2 5 9   9 

3. Накладення грошового 
стягнення. Тимчасове обмеження у 
користуванні спеціальним правом. 
Відсторонення від посади 

9 2 2 5 9   9 
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4. Тимчасовий доступ до речей і 
документів 

9 2 2 5 9   9 

5. Тимчасове вилучення майна і 
арешт майна 

9 2 2 5 9   9 

Разом 45 10 10 25 45 2 2 41 

Модуль 2.          

6. Загальна характеристика 
запобіжних заходів як інституту 
кримінального процесуального 
права 

10 2 2 6 9  2 7 

7. Неізоляційні запобіжні заходи: 
Особисте зобов’зання. Особиста 
порука. Застава  

10 2 2 6 7   7 

8. Ізоляційні запобіжні заходи: 
Домашній арешт. Тримання під 
вартою. Затримання особи 

12 2 4 6 7   7 

9. Застосування запобіжних заходів 
в особливих порядках 
кримінального провадження і під 
час міжнародного співробітництва 

13 2 4 7 7   7 

Разом  45 8 12 25 45  2 43 

Усього годин / кредитів ECTS 90 / 
3,0 

18 22 50 90 / 
3,0 

2 4 84 

 
 

5. Теми лекційних і практичних занять 
5.1. Теми лекційних занять 

Теми навчальної дисципліни Теми лекцій 
Обсяг у годинах 
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

Модуль 1.     

1. Загальні положення застосування 
заходів забезпечення кримінального 

провадження 

Загальні положення застосування 
заходів забезпечення 

кримінального провадження 

2 2 

2. Виклик слідчим, прокурором, 
судовий виклик, привід 

Виклик слідчим, прокурором, 
судовий виклик, привід 

2  

3. Накладення грошового стягнення. 
Тимчасове обмеження у 

користуванні спеціальним правом. 
Відсторонення від посади 

Накладення грошового 
стягнення. Тимчасове обмеження 

у користуванні спеціальним 
правом. Відсторонення від 

посади 

2  

4. Тимчасовий доступ до речей і 
документів 

Тимчасовий доступ до речей і 
документів 

2  

5. Тимчасове вилучення майна і 
арешт майна 

Тимчасове вилучення майна і 
арешт майна 

2  
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Модуль 2.     

6. Загальна характеристика 
запобіжних заходів як інституту 

кримінального процесуального права 

Загальна характеристика 
запобіжних заходів як інституту 
кримінального процесуального 

права 

2  

7. Неізоляційні запобіжні заходи: 
Особисте зобов’язання. Особиста 

порука. Застава 

Неізоляційні запобіжні заходи: 
Особисте зобов’язання. Особиста 

порука. Застава 

2  

8. Ізоляційні запобіжні заходи: 
Домашній арешт. Тримання під 

вартою. Затримання особи 

Ізоляційні запобіжні заходи: 
Домашній арешт. Тримання під 

вартою. Затримання особи 

2  

9. Застосування запобіжних заходів в 
особливих порядках кримінального 
провадження і під час міжнародного 

співробітництва 

Застосування запобіжних заходів 
в особливих порядках 

кримінального провадження і під 
час міжнародного 
співробітництва 

2  

Усього  18 2 
 

5.2. Теми практичних занять 

Теми навчальної дисципліни Теми практичних занять 
Обсяг у годинах 
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

Модуль 1.     
1. Загальні правила застосування 

заходів забезпечення 
кримінального провадження 

Загальні правила застосування 
заходів забезпечення кримінального 

провадження 

2 2 

2. Виклик слідчим, прокурором, 
судовий виклик, привід 

Виклик слідчим, прокурором, 
судовий виклик, привід 

2  

3. Накладення грошового 
стягнення. Тимчасове обмеження у 
користуванні спеціальним правом. 

Відсторонення від посади 

Накладення грошового стягнення. 
Тимчасове обмеження у 

користуванні спеціальним правом. 
Відсторонення від посади 

2  

4. Тимчасовий доступ до речей і 
документів 

Тимчасовий доступ до речей і 
документів 

2  

5. Тимчасове вилучення майна і 
арешт майна 

Тимчасове вилучення майна і арешт 
майна 

2  

Модуль 2.     
6. Загальна характеристика 

запобіжних заходів як інституту 
кримінального процесуального 

права 

Загальна характеристика 
запобіжних заходів як інституту 
кримінального процесуального 

права 

2 2 

7. Неізоляційні запобіжні заходи: 
Особисте зобов’язання. Особиста 

порука. Застава 

Неізоляційні запобіжні заходи: 
Особисте зобов’язання. Особиста 

порука. Застава 

2  
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8. Ізоляційні запобіжні заходи: 
Домашній арешт. Тримання під 

вартою. Затримання особи 

Ізоляційні запобіжні заходи: 
Домашній арешт. Тримання під 

вартою. Затримання особи 

4  

9. Застосування запобіжних 
заходів в особливих порядках 

кримінального провадження і під 
час міжнародного співробітництва 

Застосування запобіжних заходів у 
кримінальному провадженні щодо 
застосування примусових заходів 

медичного та виховного характеру. 
 

4  

Усього  22 4 

 
 

6. Форми педагогічного контролю,  
засоби та критерії оцінювання результатів навчання  

 
Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Заходи забезпечення 

кримінального провадження» передбачає проведення поточного та підсумкового 
контролю і здійснюється на основі накопичувальної бально-рейтингової системи. 

Видами поточного контролю знань студентів є: 
– контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної 

дисципліни на практичних заняттях із застосуванням таких засобів: усне, письмове або 
експрес-опитування, виконання тестових завдань, розв’язання практичних завдань або 
задач, захист кейсу, підготовка і захист есе або реферату за ініціативи студента. За 
підсумками практичних занять студент може отримати від 0 до 28 балів; 

– протягом семестру студенти виконують завдання для самостійної роботи. 
Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 8; 

– контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної 
дисципліни на лекційних заняттях із застосуванням таких засобів: усне, письмове або 
експрес-опитування. За підсумками поточного контролю на лекціях студенти можуть 
отримати від 0 до 4 балів. 

Формою підсумкового контролю знань студентів із навчальної дисципліни є залік, 
що оцінюється за шкалою від 0 до 60 балів. Залік складається в усній формі за білетами до 
заліку. Мінімальна оцінка результатів поточного контролю та самостійної роботи, за якої 
студент допускається до заліку, становить 20 балів. 

 
Розподіл балів між формами організації  освітнього процесу і видами 

контрольних заходів 
 

Лекційні 
заняття 

Практичні заняття 
(поточний контроль) Самостійна 

робота  

Залік 
(підсумковий 

контроль) 

Підсумкова 
оцінка знань Модуль 

№ 1 
Модуль 

№ 2 

max 4 max 14 max 14 max 8 max 60 max 100 

 
Критерії оцінювання результатів навчання 

Оцінювання результатів навчання здобувача вищої освіти здійснюється на основі 
результатів поточного контролю (далі – ПК), самостійної роботи і підсумкового контролю 
знань (далі – ПКЗ). 

Оцінювання за всіма результатами контролю протягом навчального року 
здійснюється шляхом підсумовування результатів разом за 100-бальною шкалою. 
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Завдання ПК оцінюються як підсумок результатів оцінювання роботи здобувача вищої 
освіти на лекціях та практичних заняттях в діапазоні від 0 до 32 балів. Виконання 
самостійної роботи оцінюється від 0 до 8 балів. Відповіді на екзаменаційні питання, які 
виносяться на ПКЗ, оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. 

Об'єктом оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти за ПК є 
успішність набуття ними компетентностей, котрі дозволять йому розв’язувати складні 
проблеми у сфері кримінально-правової кваліфікації за результатами практичних занять 
(від 0 до 28 балів) та систематичність і активність роботи на лекціях (від 0 до 4 балів). 

Критеріями оцінювання знань за ПК є успішність освоювання знань та набуття 
навичок на лекціях та практичних заняттях, що включає систематичність їх відвідування, 
здатність студента засвоювати категоріальний апарат, вміння орієнтуватися у змісті 
чинних нормативних актів, навички узагальненого мислення, логічність та повноту 
викладення учбового матеріалу, навички творчо підходити до вирішення поставлених 
завдань, активність роботи на практичних заняттях, рівень знань за результатами 
опитування на практичних заняттях, самостійне опрацювання тем у цілому чи окремих 
питань. 

Кожен логічно завершений блок навчального матеріалу за навчальною 
дисципліною (модуль) може бути оцінений викладачем від 0 до 14 балів за результатами 
роботи студентів на практичних заняттях. 

З метою контролю рівня знань студентів за кожним логічно завершеним блоком 
навчального матеріалу можуть проводитись контрольні роботи (зокрема, тестування), 
колоквіуми, здійснюватися інші підсумкові заходи контролю за формою, обраною 
викладачем. Результати цих заходів враховуються викладачем при оцінці роботи 
студентів на практичних заняттях. 

Розрахункова шкала для оцінювання роботи студентів на практичних заняттях: 
 
 

кількість 
балів 

критерії оцінювання 

13-14 Систематичне відвідування практичних занять, відсутність пропусків занять 
без поважних причин; 

відпрацювання тем практичних занять, пропущених з поважних причин; 
вирішення завдань до кожного практичного завдання;  
висока активність роботи на практичних заняттях; 
засвоєння всього матеріалу тем змістовного модуля; 
повні та обґрунтовані відповіді при розв’язані завдань (казусів); 
здатність визначення теоретичних питань, на які розраховані завдання; 
уміння опрацьовувати та застосовувати акти законодавства; 
обізнаність із постановами та роз’ясненнями вищих судових інстанцій; 
уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми теми; 
вміння мислити абстрактно та узагальнено; 
здатність публічно представити матеріал. 
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11-12 Систематичне відвідування практичних занять, відсутність пропусків занять 
без поважних причин; 

відпрацювання тем практичних занять, пропущених з поважних причин; 
вирішення завдань до кожного практичного завдання;  
висока активність роботи на практичних заняттях; 
засвоєння всього матеріалу тем змістовного модуля; 
повні та обґрунтовані відповіді з несуттєвими помилками при розв’язані 

завдань (казусів); 
здатність визначення теоретичних питань, на які розраховані завдання; 
уміння опрацьовувати та застосовувати акти законодавства; 
обізнаність із постановами та роз’ясненнями вищих судових інстанцій; 
уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми теми; 
здатність публічно представити матеріал. 

9-10 Наявність пропущених практичних занять; 
відпрацювання тем пропущених практичних занять; 
вирішення завдань до кожного практичного завдання;  
активна робота на практичних заняттях; 
засвоєння основних положень тем змістовного модуля;  
допущення декількох незначних помилок при розв’язанні завдань (казусів); 
здатність визначення теоретичних питань, на які розраховані завдання; 
уміння опрацьовувати та застосовувати акти законодавства; 
обізнаність із постановами та роз’ясненнями вищих судових інстанцій; 
здатність публічно представити матеріал. 

7-8 Наявність пропущених практичних занять; 
відпрацювання тем пропущених практичних занять; 
епізодична відсутність рішень завдань (казусів);  
участь у роботі на практичних заняттях; 
засвоєння окремих положень матеріалу тем змістовного модуля; 
неповні відповіді при розв’язані завдань (казусів); 
складності при визначення теоретичних питань, на які розраховані завдання; 
певні складності при застосуванні актів законодавства; 
здатність публічно представити матеріал. 

5-6 Несистематичне відвідування практичних занять, відсутність на заняттях без 
поважних причин; 

наявність декількох невідпрацьованих тем пропущених практичних занять; 
епізодична відсутність рішень завдань (казусів);  
участь у роботі на практичних заняттях; 
засвоєння окремих положень матеріалу тем змістовного модуля; 
неповні відповіді, допущення помилок при розв’язанні завдань (казусів); 
великі складності при визначення теоретичних питань, на які розраховані 

завдання; 
певні складності при застосуванні актів законодавства; 
невпевнені навички публічного представлення матеріалу. 
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3-4 Епізодичне відвідування практичних занять, відсутність на заняттях без 
поважних причин; 

наявність невідпрацьованих тем пропущених практичних занять; 
епізодична відсутність рішень завдань (казусів);  
пасивна робота на практичних заняттях (участь у роботі останніх лише за 

наявності стимулу з сторони викладача); 
наявність певного уявлення щодо матеріалу тем змістовного модуля; 
неповні відповіді, допущення значної кількості помилок при розв’язанні 

завдань (казусів); 
невміння визначити теоретичні питання, на які розраховані завдання; 
невпевнені навички застосування актів законодавства; 
невпевнені навички публічного представлення матеріалу. 

1-2 Систематичні пропуски практичних занять без поважних причин; 
наявність невідпрацьованих тем пропущених практичних занять; 
систематична відсутність рішень завдань (казусів); 
пасивність у роботі на практичних заняттях; 
відсутність знань за темами змістовного модуля; 
неповні, необґрунтовані відповіді, допущення істотних помилок при 

розв’язанні завдань (казусів); 
нездатність визначити теоретичні питання, на які розраховані завдання; 
не достатні навички застосування актів законодавства; 

0 Систематичні пропуски практичних занять без поважних причин; 
теми пропущених практичних занять не відпрацьовані; 
систематична відсутність рішень завдань (казусів); 
пасивність у роботі на практичних заняттях; 
відсутність знань за темами змістовного модуля; 
неповні, необґрунтовані відповіді, допущення істотних помилок при 

розв’язанні завдань (казусів); 
нездатність визначити теоретичні питання, на які розраховані завдання; 
відсутність навичок застосування актів законодавства; 
невміння публічно представляти матеріал. 

 
Систематичність та активність роботи на лекціях оцінюється викладачем від 0 до 4 

балів, виходячи з наступних критеріїв: 
4 бали - у разі відвідування (відпрацювання пропущених) здобувачем вищої освіти  

усіх лекцій з навчальної дисципліни протягом семестру та роботи на них; 
0 балів – у разі наявності пропущених (невідпрацьованих пропущених) лекцій з 

навчальної дисципліни протягом семестру або відсутність активності в освоєнні 
навчального матеріалу на них. 

Оцінка визначається викладачем, який веде практичні заняття, на підставі даних 
журналу академічної групи та інформації, наданої лектором, на останньому практичному 
занятті відповідного семестру та включається до оцінки за ПК поточного семестру 
(навчального року). 

Результати оцінювання роботи здобувача вищої освіти фіксуються у журналі 
обліку роботи викладача, відповідній відомості. 

Здобувач вищої освіти, знання котрого оцінені мінімально необхідною для 
складання іспиту кількістю балів і вище, не має право на виконання додаткових завдань 
для підвищення отриманої кількості балів. 

Здобувач вищої освіти, який був відсутні на лекції або практичному занятті, або 
отримав незадовільну оцінку, відпрацьовує пропущене заняття (незадовільну оцінку) 
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викладачу, який веде відповідні заняття у дні його консультацій за графіком, 
затвердженим кафедрою. 

Для відпрацювання занять здобувач вищої освіти зобов’язаний надати виконане 
завдання (вирішені задачі, конспект лекції) та продемонструвати належний рівень 
теоретичної підготовки за темою заняття, яке відпрацьовується. 

 
Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти при виконанні 

самостійної роботи 
Виконання самостійної роботи оцінюється в діапазоні від 0 до 8 балів. 
Результати самостійної роботи можуть бути представлені студентом у формі:  

1. наукової статті; 
2. наукової доповіді; 
3. тез наукової доповіді на конференції; 
4. огляду судової практики; 
5. реферату за вузькоспеціальною проблематикою; 
6. анотації прочитаної додаткової літератури з курсу та додаткових джерел. 

Як критерії оцінювання результатів самостійної  роботи використовуються такі 
показники: 

- складність форми обраної студентом роботи; 
- ступінь самостійності виконання роботи; 
- творчий характер роботи; 
- внутрішня послідовність, логічність і завершеність роботи. 
 
Розрахункова шкала для оцінювання результатів самостійної роботи здобувача 

вищої освіти: 
Бали Критерії оцінювання 
7-8 Робота має самостійний, творчий, аналітичний характер. Роботі притаманні 

внутрішня послідовність, логічність і завершеність, тема роботи є 
актуальною. Допускається наявність не більше двох неістотних змістовних 
або формальних недоліків. 

4-6 Робота має самостійний, творчий, аналітичний характер, але: 
- містить протиріччя та вади аргументації; 
- містить хибні висновки. 

1-3 Робота є описовою і не включає аналітичної складової або містить:  
- суттєві протиріччя та вади аргументації; 
- хибні та неаргументовані висновки; 
- протиріччя з положеннями чинного законодавства; 
- істотні порушення вимог, що пред'являються до оформлення відповідного 
виду робіт. 

0 Робота: 
- не виконана; 
- містить плагіат або при виконанні допущено інші форми академічної 
недоброчесності. 

 
Розрахункова шкала для оцінювання підсумкового контролю знань здобувача 

вищої освіти: 
Вид 
контролю 

Кількість 
балів 

Критерії(за кожною з оцінок) 
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Залік Мах 60 1. Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу, 
передбаченого програмою навчальної дисципліни, у тому 
числі орієнтація в інноваційних наукових доктринах та 
концепціях дисципліни. 
2. Здатність демонструвати чинне законодавство, а також 
матеріали правозастосовної практики його реалізації. 
3. Здатність демонструвати знання основної та додаткової 
літератури, рекомендованої кафедрою. 
3. Здатність до самостійного поповнення знань з 
дисципліни та використання отриманих знань у практичній 
роботі. 

55 1. Повне знання матеріалу, передбаченого програмою 
навчальної дисципліни. 
2. Здатність демонструвати чинне законодавство, а також 
знайомство із матеріалами правозастосовної практики його 
реалізації. 
3. Засвоєння основної літератури та знайомство з 
додатковою літературою, рекомендованою кафедрою. 
4. Здатність до самостійного поповнення знань з 
дисципліни, розуміння їх значення для у практичної 
роботи. 

50 1. Достатньо повне знання матеріалу, передбаченого 
програмою навчальної дисципліни, за відсутності у 
відповіді суттєвих неточностей. 
2. Наявність окремих пробілів у знанні чинного 
законодавства, а також матеріалів правозастосовної 
практики його реалізації. 
3. Засвоєння основної літератури, рекомендованої 
кафедрою. 
4. Здатність до самостійного поповнення знань з 
дисципліни, розуміння їх значення для у практичної 
роботи. 

45 1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою 
навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для 
подальшого навчання і майбутньої роботи за професією. 
2. Наявність пробілів у знанні чинного законодавства, а 
також матеріалів правозастосовної практики його 
реалізації. 
3. Засвоєння основної літератури, рекомендованої 
кафедрою. 
4. Помилки і суттєві неточності у відповіді на іспиті за 
наявності знань до їх самостійного усунення або за 
допомогою викладача. 

40 1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою 
навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для 
подальшого навчання і майбутньої роботи за професією. 
2. Наявність значних пробілів у знанні чинного 
законодавства, а також матеріалів правозастосовної 
практики його реалізації. 
3. Ознайомлення з основною літературою, рекомендованою 
кафедрою. 
4. Помилки у відповіді на іспиті за наявності знань для 
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усунення найсуттєвіших помилок за допомогою викладача. 
35 1. Прогалини в знанні чинного законодавства, а також 

матеріалів правозастосовної практики його реалізації. 
2. Пробіли у знанні окремих частин основного матеріалу, 
передбаченого програмою навчальної дисципліни. 
3. Наявність помилок у відповіді на іспиті. 

Min 0 1. Відсутність знань чинного вітчизняного законодаства та 
значної частини теоретичного матеріалу, передбаченого 
програмою навчальної дисципліни. 
2. Неможливість продовжити навчання або здійснювати 
професійну діяльність без проходження повторного курсу з 
цієї дисципліни. 

 
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни «Заходи забезпечення кримінального 

провадження» виставляється в залікову книжку відповідно до такої шкали: 
Оцінка 

за 
шкалою 
ECTS 

Визначення 
Оцінка за 

національною 
шкалою 

Оцінка за 100-бальною 
шкалою 

А Відмінно – відмінне виконання, 
лише з незначною кількістю 
помилок 

зараховано 

 
90 – 100 

В Дуже добре – вище середнього 
рівня з кількома помилками 

 
80 – 89 

С Добре – у цілому правильна 
робота з певною кількістю 
незначних помилок 

 
75 – 79 

D Задовільно – непогано, але зі 
значною кількістю недоліків 

 
70 – 74 

Е Достатньо – виконання 
задовольняє мінімальні критерії 

 
60 – 69 

FX Незадовільно – потрібно 
попрацювати перед тим, як 
перескладати не зараховано 

 
35 – 59 

F Незадовільно – необхідна 
серйозна подальша робота, 
обов’язковий повторний курс 

 
0 – 34 

 
7. Інформаційне забезпечення навчальної дисципліни 

7.1. Нормативно-правові акти. 
1. Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. Дата 
оновлення: 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80   (дата звернення: 27.08.2020). 
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. Дата 
оновлення: 02.10.2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text  (дата 
звернення: 27.08.2020). 
3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. Дата 
оновлення: 13.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20190111#Text   
(дата звернення: 27.08.2020). 
4. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. № 1697-VII. Дата оновлення: 
03.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/ed20190101#Text (дата 
звернення: 27.08.2020). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20190111#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/ed20190101#Text
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5. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. № 
1698-VII. Дата оновлення: 03.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-
18/ed20180828#Text  (дата звернення: 27.08.2020). 
6. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. Дата оновлення: 
03.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19/ed20190101#Text  (дата 
звернення: 27.08.2020). 
7. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 25.05.2015 № 794-VIII. Дата 
оновлення: 03.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19/ed20190522#Text     
(дата звернення: 27.08.2020). 

7.2. Література 
Основна література: 

1. Верхогляд-Герасименко О.В. Забезпечення майнових прав особи при застосуванні 
заходів кримінально-процесуального примусу: монографія / О.В. Верхогляд-Герасименко.  
Харків: Юрайт, 2012. 213 с. 
2. Захарко А.В. Неізоляційні запобіжні заходи в кримінальному процесі України: 
монографія / А.В. Захарко / за наук. ред. канд. юрид. наук, доц. А.П. Черненка. Дніпро: 
Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ : Ліра, 2012. 203 с. 
3. Заходи забезпечення кримінального провадження: навч. посіб. / О.В. Авраменко, Р.І. 
Благута, А.Я. Хитра. Львів: ЛьвДУВС, 2014. 191 с. 
4. Коріняк О.М. Захист прав і свобод людини при застосуванні запобіжних заходів у 
кримінальному провадженні України: монографія / О.М. Коріняк / за заг. ред. Г.К. 
Кожевнікова. Київ: ЛІПС, 2013. 195 с. 
5. Кримінальний процес. Навчальний посібник для підготовки до іспиту / О.В. Капліна, 
М.О. Карпенко, В.І. Маринів, В.М. Трофименко, А.Р. Туманянц, О.Г. Шило. Харків: 
Право, 2017. 288 с. 
6. Кримінальний процес: підручник (О. В. Капліна, О. Г. Шило, В. М. Трофименко та 
ін). за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків: Право, 2018. 584 с. 
7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Наук.-практ. комен-тар: у 2 т. Т. 1 / 
О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін. / за заг. ред. В.Я. Тація. Харків: 
Право, 2012. 768 с. 
8. Лук’яненко Ю.В. Затримання особи як захід забезпечення кримінального 
провадження: монографія / Ю.В. Лук’яненко, О.О. Юхно. Хаарків: Панов, 2016. 262 с. 
9. Макаров М.А. Судовий контроль у кримінальному провадженні: монографія / М.А. 
Макаров. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 339 с. 
10. Смоков С.М. Запобіжні заходи та кримінально-процесуальні гарантії їх застосування: 
навч. посіб. / С. М. Смоков. Одеса: Букаєв Вадим Вікторович, 2015. 132 с. 
11. Судовий контроль у кримінальному провадженні: навч. посіб. для підгот. до заліку / 
О.В. Капліна [та ін.]. Харків: Право, 2015. 88 с. 
12. Фаринник В. І. Теоретичні, правові та праксеологічні проблеми застосування заходів 
забезпечення кримінального провадження в кримінальному процесі України: дис. …д-ра 
юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2018. 565 с. 
 

  
Додаткова література: 

1. Захист прав людини. Рішення Європейського суду з прав людини у сфері 
кримінального судочинства : зб. судової практики / Мін-во юстиції України; уклад. А.О. 
Потьомкін. Київ : Юрінком Інтер, 2014. 760 с. 

2. Зразки процесуальних документів (досудове розслідування) : наук.-практ. 
посіб. / О.І. Перепелиця, С.Є. Кучерина, В.В. Фєдосєєв та ін. Х.: Право, 2015. 632 с. 

3. Грошевий Ю. М. Проблемні питання застосування КПК України при 
обранні запобіжних заходів у кримінальному провадженні. Право України, 2013. № 11. С. 
216-224. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/ed20180828#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/ed20180828#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19/ed20190101#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19/ed20190522#Text
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4. Капліна, О. В. Проблеми повернення заставодавцю суми застави на стадії 
досудового розслідування / О. В. Капліна, О. Е. Радутний // Юрист України : наук.-практ. 
журн., 2015. № 3/4. С. 72-77. 

5. Смоков С. М. Гарантії застосування заходів процесуального примусу у 
кримінальному судочинстві України : монографія. О. : Астропринт, 2012. 148 с. 

6. Смоков С. М. Запобіжні заходи та кримінально-процесуальні гарантії їх 
застосування : навч. посіб. Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2015. 132 с. 

7. Осадча О. С. Повноваження прокурора при застосуванні запобіжних заходів 
: монографія / за заг. ред. О. О. Юхна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : Панов А. 
М., 2016. 223 с.  

8. Лук'яненко Ю. В. Затримання особи як захід забезпечення кримінального 
провадження : монографія. Х. : Панов, 2016. 262 с. 

9. Коріняк О. М. Захист прав і свобод людини при застосуванні запобіжних 
заходів у кримінальному провадженні України: монографія. К. : ЛІПС, 2013. 195 с. 

10. Верхогляд-Герасименко О. В. Забезпечення майнових прав особи при 
застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу : монографія. Х. : Юрайт, 
2012. 213 с. 
 

7.3 Інтернет-ресурси: 
1. Електронний архів-репозитарій Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого. URL:  http://dspace.nlu.edu.ua/ (дата звернення: 29.08.2020). 
2. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL:  http://rada.gov.ua/(дата 

звернення: 29.08.2020). 
3. Офіційний сайт Конституційного Суду України. URL: http://www.ccu.gov.ua/ 

(дата звернення: 29.08.2020). 
4. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. 

URL: http://www.nbuv.gov.ua(дата звернення: 29.08.2020). 
5. Офіційний сайт Верховного Суду: https://supreme.court.gov.ua/supreme/ (дата 

звернення: 29.08.2020). 
6. Єдиний реєстр судових рішень : http://www.reyestr.court.gov.ua(дата звернення: 

29.08.2020). 
 

7.4.Матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни 
Передплачено доступ до Інформаційно-правових систем ЛІГА:ЗАКОН (Система ГРАНД 
та Система аналізу судових рішень VERDICTUM). Доступ можливий у читальному залі 
Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого  
(м. Полтава, Першотравневий проспект, 5, 1-й поверх). 
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