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Затверджено на засіданні  

кафедри судочинства  
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ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ  

для складання екзамену з вибіркової навчальної дисципліни 

«КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ПОЛІТИКА» 

для студентів денної  і заочної форм навчання другого курсу 
  напряму підготовки 081Право, освітнього ступеня «Магістр» 

( Кримінально-правове забезпечення охорони суспільних відносин) 

на  I семестр 2019-2020 н. р. 

 
 

Тема 1. Кримінально-процесуальна політика в системі політики в сфері 

боротьби зі злочинністю. 

Загальні підходи до розуміння поняття «кримінальна процесуальна політика» у 
контексті політики у сфері боротьби зі злочинністю. Окремі підходи до розуміння 

поняття «кримінальна процесуальна політика» у контексті політики у сфері 

боротьби зі злочинністю. Елементи кримінально-процесуальної політики. Суб’єкти 

кримінально-процесуальної політики. Об’єкти і предмети кримінально-
процесуальної політики. Напрями кримінально-процесуальної політики. Рівні 

кримінально-процесуальної політики. 

 
Тема 2. Історія кримінально-процесуальної політики України. 

Проблема ґенези кримінально-процесуальної політики України. Періодизація 

історії кримінально-процесуальної політики. Кримінально-процесуальна політика 

періоду Київської Русі і феодальної роздробленості (IX-XIV ст.). Кримінально-
процесуальна політика на українських землях у складі Литви, Речі Посполитої (XIV 

ст. - середина XVII ст.). Кримінально-процесуальна політика України в період 

козацької держави (середина XVII середина XVIII ст.). Кримінально-процесуальна 
політика періоду творені розбудови Української державності (1917-1922 pp.). 

Кримінально-процесуальна політика Радянської України. Кримінально-

процесуальна політика України в перше десятиріччя незалежності (1991-2001 pp.). 

Кримінально-процесуальна політика України (2001-2012 pp.). Сучасна кримінально-
процесуальна політика України (2012 р. - до наших днів). 

 

 Тема 3. Завдання кримінально-процесуальної політики. 

Поняття та загальна характеристика завдань кримінально-процесуальної 

політики. Характеристика окремих завдань кримінально-процесуальної політики: 

забезпечення пріоритетності прав і основних свобод людини громадянина; суворе 

дотримання законності і правопорядку у кримінальній процесуальній діяльності; 
гуманізація кримінально-процесуальної законодавства; підвищення рівня розвитку 

демократичності кримінального провадження; соціальна справедливість 

кримінального провадження; утвердження ефективної та незалежної судової влади; 
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відповідність європейським та світовим стандартам. 
 

Тема 4. Засади (принципи) кримінальної процесуальної політики. 

Поняття засад (принципів) кримінально-процесуальної політики. 
Характеристика окремих засад (принципів) кримінально-процесуальної політики: 

засада (принцип) законності; засада (принцип) соціальної обумовленості; засада 

(принцип) доцільності; засада (принцип) гуманізму; засада (принцип) 

демократизму; засада (принцип) соціальної справедливості; засаду (принцип) 
комплексності; засада (принцип) відповідності міжнародним стандартам. Практичне 

значення засад (принципів) кримінально-процесуальної політики. 

 

Тема 5. Джерела та типи кримінально-процесуальної політики. 

Джерела кримінально-процесуальної політики. Конституція України як 

джерело кримінально-процесуальної політики. Міжнародні договори, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України як джерело кримінально-
процесуальної політики. Закони України як джерело кримінально-процесуальної 

політики. Рішення Конституційного Суду України як джерело кримінально-

процесуальної політики. Укази Президента України як джерело кримінально-
процесуальної політики. Постанови Кабінету Міністрів України як джерело 

кримінально-процесуальної політики. Накази Генерального прокурора України як 

джерело кримінально-процесуальної політики. Накази Міністерства внутрішніх 

справ України як джерело кримінально-процесуальної політики. Постанови 
Пленуму Верховного Суду як джерело кримінально-процесуальної політики. 

Рішення Європейського Суду з прав людини як джерело кримінально-процесуальної 

політики. 
Типи кримінально-процесуальної політики. Типи кримінально-процесуальної 

політики в правових державах з режимом законності. Типи кримінально-

процесуальної політики в неправових державах з режимом беззаконня або держави 

з режимом революційної законності. Романо-германський тип кримінально-
процесуальної політики. Англо-американський тип кримінально-процесуальної 

політики. Змішаний тип кримінально-процесуальної політики: 

північноєвропейський (скандинавський) підтип кримінально-процесуальної 

політики; латиноамериканський підтип кримінально-процесуальної політики. 
 

Тема 6. Актуальні питання реалізації кримінальної процесуальної 

політики: досудове розслідування. 

Актуальні питання досудового розслідування: загальні положення та 

особливості початку.  Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як 

напрям діяльності прокурора у кримінальному провадженні. Слідчий суддя як 

суб’єкт контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному 
провадженні. Особливості правової регламентації проведення гласних та негласних 

слідчих  (розшукових) дій. Особливості зупинення та закінчення досудового 

розслідування. 
 

Тема 7. Актуальні питання реалізації кримінальної процесуальної 
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політики: судове провадження. 

Актуальні питання судового провадження у першій інстанції. Актуальні 

питання кримінального провадження у суді апеляційної. Актуальні питання  

кримінального провадження у суді касаційної інстанції. Актуальні питання  
кримінального провадження у Великій Палаті Верховного Суду. Актуальні питання  

кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами. 

 

Тема 8. Актуальні питання реалізації кримінальної процесуальної 

політики: міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. 

 

Загальні положення міжнародного співробітництва у кримінальному 
провадженні: актуальні питання. Актуальні питання надання міжнародної правової 

допомоги при проведенні процесуальних дій. Актуальні питання видачі осіб, які 

вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиції). Актуальні питання 

кримінального провадження у порядку перейняття. Актуальні питання визнання та 
виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб. 

 

 
 

 

Керівники курсу: 

Ст. викладач                                                                                      Кульчак Л.С. 
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