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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

262 Правоохоронна діяльність 

1. Кафедра: 
Кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування 

2. Інформація 

про викладача 

Смоков Сергій Михайлович, професор, кандидат юридичних наук, професор 

кафедри кримінального процесу факультет підготовки фахівців для 

органів досудового розслідування. Автор понад 100 наукових праць. 

Досвід практичної роботи в органах МВС – 23 роки, досвід науково-

педагогічної діяльності – 19 років. У 2021 році пройшов стажування 

в ОДУВС. Сфера наукових інтересів: Кримінальний процес; доказове 

право; прийняття рішень в кримінальному процесі.. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: 65014, м. Одеса, пров. 

Сабанський, 4, каб. 205, тел.. (067) 0677057475 Vaber Telegram/ 

smokovs@rambler.ru 

Холостенко Андрій Володимирович, професор, кандидат юридичних наук, професор 

кафедри кримінального процесу факультет підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування. Автор понад 100 наукових праць. Досвід практичної 

роботи в органах МВС – 23 роки, досвід науково-педагогічної діяльності – 12 років. 

У 2020 році пройшов стажування в ОДУВС. Сфера наукових інтересів: основи 

розслідування злочинів пов’язаних із неправомірною вигодою докази та доказування; 

запобіжні заходи. З викладачем можна зустрітися за адресою: 65014, м. Одеса, пров. 

Сабанський, 4, каб. 205, тел.. (067) 0677993330 Vaber Telegram/ 

7993330@ukr.net 

 
 

3. Ступінь 

вищої освіти 

Магістр  

4. Статус 

навчальної 

дисципліни 

Нормативна 

  

5. Місце в 

структурно-

логічній схемі 

Викладається у першому та другому семестрі на першому році 

навчання 

6. Кількість 

кредитів 

ЄКТС: 

- загальна 

кількість 

годин: 

- з них 

аудиторних 

годин: 

- лекції:  

- семінарські 

заняття: 
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- самостійна 

робота: 

78 
 

7. Короткий 

зміст 

навчальної 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми застосування 

кримінального процесуального законодавства» є необхідним 

компонентом професійної підготовки юриста. Дослідження 

особливостей, проблемних питань становлення та функціонування 

окремих інститутів кримінального процесу, особливостей 

проведення процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень, 

з одного боку, сприяють розвитку аналітичного мислення слухачів, а 

з іншого боку, дають можливість краще зрозуміти процеси 

реформування в Україні системи кримінальної юстиції, сучасний 

стан та проблеми впровадження норм чинного Кримінального 

процесуального кодексу України.  

Метою навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

застосування кримінального процесуального законодавства» є 

формування у здобувачів вищої освіти практичних навичок 

застосування теоретичних знань і норм кримінально-процесуального 

закону при проведенні процесувльних дій.  

 

8.Міждисциплі

нарні зв’язки 

Актуальні проблеми доказового права, Прийняття 

процесуальних рішень і проведення процесуальних дій під час 

кримінального провадження, Особливості проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій 
 

9. Форми і 

методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій та семінарських занять. 

Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та дослідницький методи. 

 
10. Форма 

контролю: 

Залік  

11. Методи та 

критерії 

оцінювання: 

(для заочної форми навчання) 

Поточний контроль здійснюється під час проведення 

семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості 

здобувача вищої освіти до виконання конкретної роботи в 

залежності від обраної форми завдання. 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з 

кожної навчальної дисципліни, які перераховуються в національну 

шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС. Остаточною оцінкою з 

навчальної дисципліни за семестр є підсумкова семестрова оцінка, 

що складається з балів поточного й семестрового контролю і 

дорівнює максимально 100 балам. Оцінювання знань здобувача 

вищої освіти здійснюється за уніфікованою системою, яка 

поширюється на всі навчальні дисципліни незалежно від обсягу та 

тривалості викладання. 

З навчальних дисциплін, що вивчаються продовж двох і більше 
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семестрів, підсумком є середньозважена оцінка, з урахуванням 

результатів за попередні семестри. 

Види робіт, які складають суму підсумкових балів здобувача 

вищої освіти: 

- робота на семінарських, практичних заняттях – 50 балів; 

- самостійна робота – 30 балів; 

- підсумковий контроль (залік/екзамен) – 40 балів. 

- наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 балів. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності здобувач 

вищої освіти має право перескладати усі форми поточного контролю 

(семінарські, практичні заняття, самостійну роботу тощо) відповідно 

до графіку, встановленого науково-педагогічним працівником, але 

не пізніше останнього навчального заняття перед підсумковим 

контролем. 

Здобувач вищої освіти, який в результаті складання  

підсумкового контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, 

допускається до повторного перескладання підсумкового контролю 

після закінчення заліково- екзаменаційної сесії. 

Якщо здобувач вищої освіти не з’явився на підсумковий 

контроль до екзаменаційної відомості вноситься сумарна кількість 

накопичених балів отриманих ним в результаті навчання. 

 

12. Результати 

навчання:  

У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти має: 

знати:  

- предмет навчальної дисципліни та стан основних проблем, 

пов’язаних із практикою застосування норм кримінального 

процесуального  законодавства; 

- функції та завдання суб’єктів застосування норм 

кримінального процесуального  законодавства; 

- норми вимог міжнародного законодавства, рішень 

Європейського суду з прав людини, рішень національних судів в 

питаннях обгрунтованності застосування процесуальних норм, які 

спрямовані на обмеження конституційних прав, свобод та законних 

інтересів громадян.  

уміти: 

- використовувати отриманні знання навчальної дисципліни у 

вирішенні професійних завдань, уміло співвідносити теоретичні 

знання із практикою їх застосування; 

- аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод, а також практики 

Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та 

правозастосування в Україні;. 

- застосовувати знання та розуміння основних засад 

(принципів) кримінального судочинства в Україні; 

- використовувати дані науки кримінального процесу при 

тлумаченні та застосуванні норм кримінального процесуального 

права, а також при використанні їх результатів у  кримінальному 
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судочинстві; 

-   захищати права, свободи і законні інтереси громадян, 

юридичних осіб, інтереси суспільства і держави під час застосування 

норм кримінального процессуального законодавства; 

- вирішувати проблемні питання застосування кримінального 

процесуального права, спираючись на норми чинного законодавства 

та правозастосовну практику. 

 

13. Основні 

інформаційні 

джерела 

1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. 1996. 

№ 30. Ст. 141. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80 

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод, 4.11.1950 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004 

3. Загальна Декларація прав людини : Декларація, 

Міжнародний документ від 10.12.1948. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015 

4. Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини : Закон України від 23.02.2006р. 

№ 3477-IV. URL:  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3477-15 

5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 

2012 р. : URL: http://zakon2.rada.gov.ua. 

6. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України 

від 05 липня 2012 року URL:  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc. 

7. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р.  

Голос України. 1994, 2 березня. 

8. Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. 

Голос України. 1993, 6 серпня. 

9.  Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 

18 лютого 1992 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua. 

10. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 

2015 р. URL:   http://zakon4.rada.gov.ua  

11. Про організацію діяльності органів досудового 

розслідування Національної поліції України :  наказ МВС України 

№ 570 від 06 липня 2017 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua.  

12.   Про організацію проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні [Електронний ресурс] : наказ Генеральної Прокуратури 

України, МВС України, СБ України, Міністерства фінансів України, 

Адміністрації Державної прикордонної служби України, 

Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 

http://zakon2.rada.gov.ua/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=43306
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/
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16 листопада 2012 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua.  
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