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РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1. Опис навчальної дисципліни
Назва
навчальної
дисципліни
Освітня
програма

Кримінальний процес європейських країн
Англійською мовою: Criminal Procedure of European Countries
Програма з підготовки магістра права спеціалізація 081 «Право», факультет
прокуратури та слідства (кримінальної юстиції)

Рівень вищої освіти

Форма
навчання

Тип

Другий (магістерський)
рівень

Денна

ДВВ

Короткий
опис
предметної
сфери

Викладач
навчальної
дисципліни

Курс

Семестр

Обсяг,
кредитів/год.
1,5 / 45

Певні соціальні завдання, що ставляться перед державою, є спільними для
всіх країн. Одним з таких завдань є охорона прав, свобод та законних
інтересів громадян та людей від злочинних посягань. Кримінальний та
кримінально-процесуальні закони є одними з механізмів забезпечення
виконання вказаного завдання.
В рамках Європи традиційно виділяються дві системи права:
континентальна (романо-германська) та звичайна (англо-американська).
При цьому в рамках континентальної системи права, як правило,
виділяються центри в вигляді правових систем Франції та Німеччини. З
боку звичайної системи права виступає Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії, найбільшого впливу на яке мало
законодавство Англії та Уельсу.
Одночасно з цим, в силу існування та інтеграції більшості країн Європи до
Європейського Союзу, виникають окремі інструменти та органи здійснення
кооперації між ними, що здійснюється в рамках законодавства ЄС.
Гловюк Ірина Василівна, завідувач кафедри кримінального процесу,
доктор юридичних наук, професор
criminal_process@onua.edu.ua, 048-719-8762, Фонтанська дор.,23 к.105
Степаненко Андрій Сергійович, доцент кафедри кримінального процесу,
кандидат юридичних наук
ast.university@hotmail.com, 063-056-6262, Фонтанська дор.,23 к.105

Мова
викладання

українська

Передумови

Вивчається після блоку дисциплін професійного спрямування

Постреквізити

Є підґрунтям вивчення модулів
кримінальному провадженні»

«Міжнародне

2. Структура навчальної дисципліни

2

співробітництво

у

Види навантаження
Кількість кредитів/год
Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:

1,5 / 45
26

 лекційні заняття, год.
 практичні заняття, год.
 семінарські заняття, год.
 лабораторні заняття, год.
Усього годин самостійної роботи, у т.ч.:
 контрольні роботи, к-сть/год.
 індивідуальне науково-дослідне завдання, год.
 підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год.
Екзамен
Залік

Мета
навчальної
дисципліни

год.

12
14
19
2
3
14

3. Мета і завдання навчальної дисципліни
засвоєння
кримінального
процесуального
законодавства
європейських країн;
ознайомлення із базовими положеннями кримінально-процесуальної
доктрини європейських країн;
надати уявлення про основи здійснення співробітництва у
кримінальних провадженнях між державами-членами ЄС та між державамичленами ЄС та третіми державами

Результати навчання дисципліни
Внаслідок вивчення навчальної
Сим
Посилання
Методи
дисципліни студент буде здатним
вол
на символ викладання і
продемонструвати такі результати
РН
ПРН
навчання
навчання:
Лекція,
семінар,сам
ПРНК01,
впорядкувати знання щодо кримінального
остійне
1
ПРНА01,
процесу європейських країн
навчання,
ПРНА05,
консультації
викладача
Лекція,
використовувати отримані знання при ПРНК04,
семінар,сам
вирішення
конкретних
практичних ПРНК06,
остійне
2
ситуацій здійснення співробітництва у ПРНА01,
навчання,
кримінальному провадженні
ПРНП02
консультації
викладача
Лекція,
ПРНК04,
семінар,сам
аналізувати кримінальне процесуальне
ПРНК06,
остійне
3
законодавство європейських країн та
ПРНА01,
навчання,
відповідне законодавство ЄС
ПРНП02
консультації
викладача
4
формувати
навички
складання ПРНК04,
Лекція,

3

Методи
оцінювання
досягнення
РН
Поточне
оцінювання

Поточне
оцінювання

Поточне
оцінювання

Поточне

процесуальних документів

5

ПРНК06,
ПРНА01,
ПРНП02

узагальнювати
позитивну
практику
здійснення кримінального провадження
європейськими країнами

Шифр
програмно
го РН
ПРНК01

ПРНК04

ПРНК06

ПРНА01

ПРНА05

ПРНП02

ПРНК04,
ПРНК06,
ПРНА01,
ПРНА05

семінар,сам
остійне
навчання,
консультації
викладача
Лекція,
семінар,сам
остійне
навчання,
консультації
викладача

оцінювання

Поточне
оцінювання

Зв’язок з програмними результатами навчання
Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують такі програмні
результати навчання:
демонструвати розуміння загальнотеоретичних принципів права (верховенства
права, законності, демократизму, пропорційності тощо) та знання про теорії
права для обґрунтування практичних завдань галузі спеціалізації та
врегулювання конкретних прикладних питань
демонструвати системні знання норм та принципів галузей права та
законодавства, організації та структури юридичної діяльності, окремих
правових систем і традицій
екстраполювати наявну практику роботи національних судових та
правоохоронних органів, окремих міжнародних інституцій, а також рішень
Європейського суду з прав людини, задля забезпечення слідчої, судовопрокурорської, правозахисної та правоохоронної діяльності
формулювати власну внутрішньо цілісну, логічну й обґрунтовану позицію на
основі максимально повного опрацювання джерельної бази нормативного та
доктринального характеру
вивчати, аналізувати й оцінювати різні види інформації задля забезпечення
слідчої, судово-прокурорської, правозахисної та правоохоронної діяльності,
ґрунтуючись на наявному позитивному досвіді протидії злочинній діяльності,
як України, так і країн ближнього і дальнього зарубіжжя
самостійно приймати рішення та забезпечувати їх юридичне оформлення під
час кримінально-процесуальної, криміналістичної, превентивної, кримінальновиконавчої діяльності з визнанням рівня власної відповідальності
Формування та розвиток компетентностей

Посилання
на шифр
комп-сті
К302
КЗ03

К305

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у
студентів компетентностей:
Знання: критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній
діяльності та на межі предметних галузей
Уміння: розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та
інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та
суперечливих вимог
Комунікація: зрозуміле і неоднозначне донесення власних висновків, а також
знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до
осіб, які навчаються
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КФ303

КФК04

КФП01

Технологія
навчання
дисципліни

поглиблені ґрунтовні знання про систему права та законодавства, механізми
правового регулювання в обсязі, необхідному для освоєння професійних
дисциплін, що визначають конкретну область діяльності юриста, їх
взаємозв'язки в цілісній системі знань і значення для здійснення професійної
діяльності у сфері кримінальної юстиції
використання наукових положень теорії та практики кримінальної юстиції в
практичній діяльності
орієнтування в нормативній базі, розрізнення джерел права із врахуванням їх
юридичної сили та ієрархії, вирішення проблеми конкуренції норм
законодавства із тлумаченням та застосовуванням законів та інших
нормативно-правових актів

Змішане навчання

4. Програма та тематичний план навчальної дисципліни
Тема 1. Кримінальний процес Федеративної Республіки Німеччина
Загальні питання здійснення кримінального провадження
Досудове провадження
Судове провадження
Оскарження судових рішень
Тема 2. Кримінальний процес Французької республіки
Загальні питання здійснення кримінального провадження
Досудове провадження
Судове провадження
Оскарження судових рішень

Програма
навчальної
дисципліни

Тема 3. Кримінальний процес Англії та Уельсу
Загальні питання здійснення кримінального провадження
Досудове провадження
Судове провадження
Оскарження судових рішень
Тема 4. Кримінальний процес Швейцарської Конфедерації
Загальні питання здійснення кримінального провадження
Досудове провадження
Судове провадження
Оскарження судових рішень
Тема 5. Кримінальний процес Республіки Білорусь
Загальні питання здійснення кримінального провадження
Досудове провадження
Судове провадження
Оскарження судових рішень
Тема 6. Співробітництво у кримінальних провадженнях між
державами-членами ЄС та між державами-членами ЄС та третіми
державами
Загальна характеристика здійснення співробітництва у кримінальних
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провадженнях
Органи здійснення співробітництва у кримінальних провадженнях між
державами-членами ЄС
Механізми здійснення співробітництва у кримінальних провадженнях між
державами-членами ЄС
Співробітництво у кримінальних провадженнях між державами-членами ЄС
та третіми державами
Лекційні заняття
Символ
одиниці
змісту
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Опис змісту навчання (теми)

Посилання на
РН дисципліни

Тема 1.
Кримінальний
процес
Федеративної
Республіки Німеччина
Тема 2.
Кримінальний
процес
Французької
республіки
Тема 3. Кримінальний процес Англії та Уельсу
Тема 4.
Кримінальний
процес Швейцарської
Конфедерації
Тема 5. Кримінальний процес Республіки Білорусь
Тема 6.
Співробітництво
у
кримінальних
провадженнях між державами-членами ЄС та між
державами-членами ЄС та третіми державами

год.
2
2
2

2

Практичні, семінарські, лабораторні заняття
Символ
одиниці
змісту
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Опис змісту навчання (теми)

Посилання на
РН дисципліни

Тема 1.
Кримінальний
процес
Федеративної
Республіки Німеччина
Тема 2.
Кримінальний
процес
Французької
республіки
Тема 3. Кримінальний процес Англії та Уельсу
Тема 4.
Кримінальний
процес Швейцарської
Конфедерації
Тема 5. Кримінальний процес Республіки Білорусь
Тема 6.
Співробітництво
у
кримінальних
провадженнях між державами-членами ЄС та між
державами-членами ЄС та третіми державами

год.
2
2
2
2
2
4

Самостійна робота
Символ
одиниці
змісту
1.
2.

Опис змісту навчання (наприклад, теми або види
навчальної активності)
Підготовка до навчальних занять та контрольних
заходів
Проведення
індивідуальної
науково-дослідної
роботи
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Посилання на
РН дисципліни

год.
14
3

3.

Список
основних
джерел

Список
допоміжних
джерел

2

Контрольні роботи

5. Ресурси для навчання
1) Трефилов А.А. Уголовный процесс зарубежных стран. Том 1. 2-е изд.
М.: Восход-А, 2019.
2) Войников В. В. Правовые основы пространства свободы, безопасности
и правосудия Европейского Союза: дисс. … докт. юрид. наук: 12.00.10. М.,
2019. URL: https://mgimo.ru/upload/diss/2019/voynikov-diss.pdf.
3) Сучасний кримінальний процес країн Європи: монографія [В. В.
Луцик, В. А. Савченко, В. І. Самарін та ін.] ; за ред. В. В. Луцика та В. І.
Самаріна. – Харків : Право, 2018.
4) Головненков П., Спица Н. Уголовно-процессуальный кодекс
Федеративной Республики Германия: Научно практический комментарий и
перевод текста закона. М.: МГЮА, 2012.
5) Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія,
США. 2-ге вид. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2010.
6) Кримінально-процесуальне право України: Підручник / За заг. ред.
Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2009. 816 с.
1) Емельянов С.Л., Коробкин А. З. Уголовный процесс. Общая часть :
курс лекций. Гомель : учреждение образования «Белорусский торговоэкономический университет потребительской кооперации», 2014.
2) Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4
листопада
1950
року.
URL:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=995_004.
3) Кримінальний процес України, Республіки Польщі та ФРН:
порівняльний аналіз : [навч. посібник] / Басай В. Д., Савченко В. А., Садова
Т. В. – К.: Алерта, 2015.
4) Макбрайд Джеремі. Європейська конвенція з прав людини та
кримінальний
процес.
К.:
«К.І.С.»,
2010.
//
URL:
http://nsj.gov.ua/files/documents/ECHR%20and%20Criminal%20procedure%20
Mc%20Bride%20ukr.pdf.
5) Уголовный процесс Франции / Барабанов П. К. М.: «Спутник +», 2016.
6) Уголовный процесс в Великобритании / Барабанов П. К. М.: «Спутник
+», 2015.
7) Уголовный процесс ФРГ / Барабанов П. К. М.: «Спутник +», 2015.
8) Brown, Darryl K., Jenia I. Turner, ja Bettina Weisser. The Oxford Handbook
of Criminal Process. New York: Oxford University Press, 2019.
9) Carrera, S.C., Mitsilegas, V., Stefan, M., & Giuffrida, F. (2018). Criminal
Justice and Police Cooperation between the EU and the UK after Brexit: Towards
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6. Контрольні заходи
Методи
діагностики
знань
(контролю)

Усне та письмове опитування, тестування.

Схема нарахування балів (складові оцінювання результатів навчання)
% підсумкової
Групове чи
Посилання
оцінки або
індивідуальне
Пункт оцінки
на РН
максимальна
оцінювання
дисципліни
оцінка в балах
Поточний контроль, разом, у т.ч.:
 відповіді на практичних заняттях

І

1-5

 виконання письмових завдань та задач

І

1-5

 підготовка додаткової інформації
Підсумковий контроль, разом, у т.ч.:

І

1-5

І

1-5

 письмова компонента
 усна компонента
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100

Разом за дисципліну

Вимоги
викладача:

7. Інші застереження щодо вивчення навчальної дисципліни
1. Регулярне відвідування лекційних та практичних занять.
2. Попереднє ознайомлення з планом лекційних занять, та
рекомендованою літературою до них.
3. Підготовка до практичних занять, шляхом вивчення основних джерел
та опрацювання додаткових джерел до занять.
4. Розв’язання навчальних задач та тестових завдань.
5. Виконання самостійної роботи.

Припущення
основних
проблем,
пов’язаних з
реалізацією
курсу
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