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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

1. Кафедра: 
Кримінального процесу факультету підготовки фахівців для 

органів досудового розслідування 

2. Інформація про 
викладача 

Мудрецька Ганна Володимирівна, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри кримінального процесу факультет 

підготовки фахівців для органів досудового розслідування. 

Автор понад 50 наукових праць. Досвід практичної роботи в 

органах МВС – 12 років, досвід науково-педагогічної 

діяльності – 9 років. 

У 2021 році пройшла стажування в ОДУВС.  

Сфера наукових інтересів: докази та доказування; заходи 

забезпечення кримінального провадження. 

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

пров. Сабанський, 4, каб. 205, тел.. (067) 3785931 Vaber 

Telegram/ 

mudrezkaya@ukr.net 

3. Ступінь вищої освіти бакалавр 

4. Статус навчальної 
дисципліни 

Вибіркова 

  

5. Місце в структурно-
логічній схемі 

Викладається у четвертому семестрі на другому році 

навчання 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 
- загальна кількість годин: 
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7. Короткий зміст 
навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Заходи забезпечення 

кримінального провадження» є необхідним компонентом 

професійної підготовки юриста. Кримінальна процесуальна 

наука в цілому вивчає закономірності розвитку 

кримінального процесу, систему його засад, ефективність 

процесуальної форми і процесуальних гарантій правосуддя, 

особливості статусу сторін кримінального провадження та 

окремих учасників процесуальної діяльності, проблеми 

вдосконалення їх правовідносин та процесуальної діяльності 

в цілому, проблеми забезпечення прав і свобод людини при 

здійсненні судочинства. Окреме місце в кримінальній 

процесуальній науці має розділ «Заходи забезпечення 

кримінального провадження», який регламентує діяльність 

слідчого стосовно забезпечення кримінального провадження 

та обрання запобіжних заходів щодо підозрюваного. 

Метою навчальної дисципліни «Заходи забезпечення 

кримінального провадження» є формування у здобувачів 

вищої освіти практичних навичок застосування теоретичних 

знань і напрацювання навичок кримінальної процесуальної 
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діяльності щодо застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження. 

 

8.Міждисциплінарні зв’язки 
Криміналістика, Кримінальне право, Оперативно-

розшукова діяльність, Судові експертизи, Досудове слідство. 

 

9. Форми і методи 
навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій та семінарських 

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: дослідницький, пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, проблемно-пошуковий, 

евристичний. 

 

10. Форма контролю: Залік  

11. Методи та критерії 
оцінювання: 

        Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які перераховуються в 

національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання 

завдань у рамках аудиторної, самостійної роботи та 

модульної контрольної роботи - 60 балів;         40 балів - за 

виконання завдань, винесених на підсумковий контроль. 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудитор

на 

робота 

Самостій

на робота 

Модульн

а 

контрол

ьна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудитор

на 

робота 

Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

   

12. Результати навчання:  

У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої 

освіти має: 

знати: - на понятійному рівні  предмет, систему заходів 

забезпечення. 
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- на фундаментальному рівні зміст проблем та порядок 

застосування  заходів забезпечення.   

- на практично-творчому рівні процесуальні методи та 

форми застосування заходів забезпечення. 

уміти: - використовувати отриманні знання навчальної 

дисципліни у вирішенні професійних завдань, уміло 

співвідносити теоретичні знання із практикою їх 

застосування; 

- здійснювати правозастосовчу діяльність; 

- складати процесуальні документи; 

- використовувати рішення Європейського суду з 

прав людини у правозастосовній діяльності, розуміти їх 

сутність та зміст; 

- використовувати досягнення науки кримінального 

процесу при тлумаченні та застосуванні норм кримінального 

процесуального права, а також при використанні їх 

результатів у кримінальному провадженні; 

-   захищати права, свободи і законні інтереси 

учасників кримінального провадження; 

- аналізувати проблемні питання теорії та практики 

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. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 

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

5. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 

р.  Голос України. 1994, 2 березня. 

6. Про організацію діяльності органів досудового 

розслідування Національної поліції України :  наказ МВС 

України № 570 від 06 липня 2017 р. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua.  

7. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 

30.06.1993  № 35 URL:: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3352-12. 

http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/
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8. Про прокуратуру: Закон України від 25.10.2014 

№1697-VII URL::  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18. 

9. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 

02.06.2016 № 1402-VIII URL::   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19. 

 

 

 
 


