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4. Статус навчальної 

дисципліни



5. Місце в структурно-логічній схемі

Викладається  у 

сьомому семестрі 

на четвертому 

році навчання



 - загальна 

кількість годин:

30

 - з них аудиторних 

годин: 14

 - лекції:  4

 - практичні заняття: 

10

 - самостійна 

робота:16



 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 діяльності

щодо застосування заходів забезпечення

кримінального провадження



Криміналістика, Кримінальне право, Оперативно-

розшукова діяльність, Судові експертизи,

Досудове слідство



 Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських занять.

Лекції здійснюються з ключових проблем курсу.

 Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний,

репродуктивний, проблемно-пошуковий та дослідницький

методи.



 залік



 Оцінювання успішності здобувача вищої освіти по
засвоєнню навчальноїдисципліни здійснюється
посеместрово, тобто підсумкова кількість балів,
якунеобхідно набрати для того, щоб отримати
позитивну оцінку накопичуєтьсяздобувачем вищої
освіти протягом всього семестру (модулю) і складає
від 60 до100 балів. Підсумкова оцінка з навчальної
дисципліни визначається яксередньоарифметична
результатів засвоєння окремих залікових модулів, або
за результатами екзамену (заліку).

 Для переводу підсумкової оцінки у 100 бальнушкалу
оцінювання знань середньоарифметична підсумкова
оцінка множитьсяна коефіцієнт 20.



 У результаті вивчення здобувач вищої освіти має:

 -знати: 

 на понятійному рівні предмет, систему заходів
забезпечення.

 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.



 Загальні компетентності: ЗК1. Здатність до
абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

 ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.

 ЗК4. Здатність проведення досліджень на
відповідному рівні.

 ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями.

 ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

 ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

 ЗК9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

 ЗК10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість
виконуваних робіт.



 СК1.Здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах
юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.

 СК2. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості, суспільства, держави в межах виконання
своїх посадових обов’язків.

 СК3. Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних
правопорушень, вживати заходи для їх усунення.

 СК4.Спроможність організовувати і керувати діяльністю підрозділів, створених для виконання завдань у сфері
правоохоронної діяльності.

 СК5.Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності.

 СК.6. Здатність керувати самостійною роботою осіб, що навчаються, та бути наставником для молодших колег у процесі
набуття і вдосконалення ними професійних навичок.

 СК.7. Здатність ефективно здійснювати правове виховання молодших колег у процесі набуття і вдосконалення ними
професійних навичок.

 СК8. Здатність визначено і наполегливо ставити професійні завдання та організовувати підлеглих для їх виконання, брати
на себе відповідальність за результати виконання цих завдань.

 СК9. Здатність обирати оптимальні методи й засоби забезпечення публічної безпеки і порядку.

 СК10. Здатність аналізувати, оцінювати й застосовувати сучасні інформаційні технології під час рішення професійних
завдань.

 СК11. Здатність взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
громадськістю з питань правоохоронної діяльності.

 СК15. Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення адміністративних і кримінальних
правопорушень, заходів, спрямованих на усунення загроз приватним та публічним інтересам людини й держави.

 СК16. Здатність організовувати та здійснювати заходи з виявлення, запобігання, припинення та розслідування
кримінальних правопорушень, збирати та оцінювати докази, використовувати криміналістичні методи та засоби в
професійній діяльності, прогнозувати поведінку протидіючої сторони та вживати превентивні заходи.

 СК17. Здатність розробляти планові, керівні та процесуальні (процедурні) документи, вміти реалізовувати плани (проекти,
заходи) в межах своєї професійної діяльності, систематизувати та обробляти інформацію, вживати заходів щодо усунення
виявлених недоліків..



 ПРН4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати

нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних,

економічних та етичних аспектів. ПРН5. Аналізувати умови і

причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.

ПРН11. Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-

правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати

норми матеріального й процесуального права в професійній

діяльності. ПРН12. Надавати кваліфіковані юридичні висновки й

консультації в конкретних сферах юридичної діяльності. ПРН13.

Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах

даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об’єктивно

оцінювати інформацію. РН16. Використовувати сучасні методи і

засоби системного аналізу, імітаційного моделювання, збирання та

оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень при

виконанні професійних завдань.
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