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1. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, СУТЬ І ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Практичне заняття – 2 год. 

 

План 

1. Поняття, сутність та значення кримінального процесу. 

2. Завдання кримінального провадження. 

3. Поняття, види та значення кримінально-процесуальних гарантій. 

4. Система стадій кримінального процесу. 

5. Кримінально-процесуальна форма. 

6. Кримінально-процесуальні акти. 

 

1. Між студентами юридичного факультету Івановим та Дубовим по суті 

виникла суперечка. Іванов стверджував, що кримінальний процес допоміжна частина 

кримінального права, яка дозволяє притягнути особу, яка вчинила злочин, до 

кримінальної відповідальності. Дубов ж відстоював протилежну позицію, 

стверджуючи, що кримінальний процес має основну роль, що дозволяє засуджувати 

злочинні елементи, а конкретні статті КК України не мають істотного значення, 

оскільки важливий сам факт засудження злочинця, а не стаття, за якою він 

засуджений. 

Питання: 

Вирішьте спір, який виник. Визначте співвідношення кримінального та 

кримінально-процесуального права. 

 

2. Під час бійки був викликаний наряд міліції. Після її  припинення, сержант 

міліції Уткін зажадав, чтоб всі учасники та очевідці бійки залишалися на своїх 

місцях, оскільки з цього моменту всі вони, включаючи і самого Уткіна стають 

учасниками кримінальних процесуальних правовідносин. 

Питання: 

Чи вірно твердження сержанта Уткіна? Дайте визначення  кримінально-

процесуальним правовідносинам і з якого моменту вони виникають? 

 

3. До квартири громадянки Сорокіної зателефонували двоє співробітників 

міліції і запросили її стати учасником кримінально-процесуальної діяльності, 

пояснив, що в сусідній кквартирі скоєно злочин. 

Питання: 

Що таке кримінально-процесуальна діяльність? В якості якого учасника у 

данному кримінальному провадженні може бути залучена Сорокіна? Чи буде її 

діяльність носити характер кримінально-процесуальної діяльності? 
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Уміння, які мають бути вироблені: розрізняти історичні типи кримінального 

процесу за притаманними їм ознаками. Правильно співвідносити поняття 

кримінального процесу та правосуддя. Розрізняти стадії кримінального процесу та 

характеризувати їх. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: складання 

службових та процесуальних документів під час вивчення теми: рапорт, протокол, 

клопотання. 

 

Рекомендована література до Теми 1:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 

 ТЕМА 2. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗАКОН 

 

Практичне заняття – 2 год. 

 

План 

1. Поняття, сутність і значення кримінально-процесуального закону. 

2. Джерела кримінально-процесуального закону. 

3. Поняття, види та структура кримінально-процесуальних норм. 

4. Дія кримінального процесуального закону.  

 

1. У постанові, що винесена в кримінальному провадженні, слідчий зробив 

посилання на постанову Пленуму Верховного суду України. 

Питання: 

Чи є правомірним таке посилання? 

Чи є постанова Пленуму Верховного суду джерелом права? 
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2. Матрос іноземного теплохода, що зайшов до порту Одеса, вчинив хуліганські 

дії. 

Питання: 

Якими кримінальними процесуальними законами необхідно керуватися під час 

досудового розслідування і судового розгляду в цьому кримінальному провадженні? 

 

3. Данилін учинив ряд крадіжок особистого майна громадян у Москві, 

Нижньому Новгороді, Кишиневі і Києві. Розслідування кримінального провадженняі 

проводить слідчий у Києві. 

Питання: 

Яке кримінальне процесуальне законодавство повинно застосовуватись при 

провадженні слідчих (розшукових) дій у вказаних містах? 

  

4. Припустимо, що Пленум Верховного суду України уточнив положення 

кримінального процесуального законодавства, яке регламентує момент вступу до 

провадження захисника підозрюваного. 

Питання: 

Чи вправі Пленум Верховного суду України діяти таким чином? Які його 

повноваження? 

 

5. Зміни кримінального процесуального закону спричинили погіршення 

процесуального положення потерпілого.  

Питання: 

Чи має це положення закону зворотну дію? 

 

6. Під час кримінального провадження слідчий прийшов висновку, що в 

кримінальному процесуальному законодавстві України відсутня норма права, яка 

точно відображає ситуацію, що склалася в ході досудового розслідування. 

Питання: 

Чи може бути застосований кримінальний процесуальний закон за аналогією? 

 

Уміння, які мають бути вироблені: правильно визначати межі сукупності 

нормативно-правових актів, якими регламентується діяльність органів 

розслідування, межі регулювання суспільних відносин цією галуззю права та 

правильно тлумачити закон в умовах конкуренції правових норм. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: складання 

службових та процесуальних документів під час вивчення теми: рапорт, протокол, 

клопотання. 

 

Рекомендована література до Теми 2:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 
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2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 

ТЕМА 3. ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕССУ 

 

Практичне заняття  – 2 год. 

План 

 

1. Поняття, значення, система та класифікація засад кримінального процесу. 

2. Зміст та значення засад кримінального процесу: 

 

1. У районному судді м. Києва розглядалося кримінальне провадження щодо 

обвинувачення неповнолітнього Бабанова (учня 9 класу) в нанесенні тяжких 

тілесних ушкодженьучневі параллельного классу під час бійки в школі. На судове 

засідання зявилися одноклассники як обвинуваченого, так і потерпілого. Батьки 

обвинуваченого наполягали на тому, аби одноклассники були видалені з залу 

судового засідання, оскільки вони не хочуть зайвого розголосу цієї події. Батьки 

потерпілого, зі свого боку, заперечували протии цього, зазнаючи, що судовий 

розгляд є відкритим і хай одноклассники Бабанова дізнаються з ким вони 

навчаються. 

Питання: 

Яке рішення і на підставіякого принципу кримінального процессу має 

прийняти судя в цій ситуації? 

 

2. Підозрюваний у вбивстві гр. Носов. під час досудового слідства відмовився 

від участі захисника, заявивши, що сам буде здійснювати свій захист. 

Питання: 

Як повинен діяти слідчий у цій ситуації? Значення принципу права 

підозрюваного і обвинуваченого на захист? Випадки обов`язкового призначення 

захисника? 
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3. Затриманий за підозрою у вчиненні шахрайства гр. Мамот на допиті заявив, 

що він громадянин Грузії і погано володіє українською мовою. Затриманий 

потребував послуг перекладача. Слідчий, вважаючи, що гр. Момот добре володіє 

українською мовою, відмовив затриманому у його клопотанні. 

Питання: 

Оцініть дії слідчого. Чи порушені кримінальні процесуальні принципи? 

 

4. Слідчий, закінчивши досудове слідство у кримінальному провадженні щодо 

підозрювного Зикун М.Ф.за ч.2 ст.319 КК України внезаконій видачі рецепта на 

право придбання наркотичних засобів, перш ніж передати матеріали досудового 

розслідування з обвинувальним актом до прокурора направив керівництву лікарні 

подання, в якому наполягав на звільненні Зикун М.Ф. з роботи у звязку з вчиненням 

нею злочину. 

Питання: 

Чи відповідають дії слідчого вимогам закону? 

В якому порядку особа може бути визнана винною у вчиненні злочину? 

В чому суть принципу приземпції невинуватості? 

 

5. Увечері в міському сквері працівники міліції почули крики жінки про 

допомогу. Ними був затриманий Дах, котрий намагався згвалтувати Сідорову. Дах та 

Сідорова були доставлені до ОВС, де Сідорова заявила про те,що вона не бажає, щоб 

про цю подію стало відомо. Проте враховуючи, що Дах раніше був двічі судимий і 

нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, слідчий прийняв рішення про 

внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1ст.152 КК 

України (згвалтування). 

Питання: 

Оцініть рішення слідчого з позицій принципу публічності. 

 

6. Івченко обвинувачувався у вчиненні злочину, передбаченого ч.2ст.186  КК 

України (грабіж, вчинений повторно). Винним себе Івченко не визнав і від послуг 

захисника відмовівся. Під час судового засідання в судових дебатах виступив 

прокурор, який вважав вину Івченка доказаною. Обвинувачений мав намір 

заперечувати прокуророві в судових дебатах, але головуючий у судовому засіданні 

роз'яснив Івченку, що йому буде надана можливість виступити одночасно з останім 

словом. 

Питання: 

Оцініть дії головуючого. 

В чому суть принципу змагальності? 

 

7. Прокурор району, розслідуючи кримінальне провадження щодо  

підозрюваного гр. С. у вчиненні вбивства, виступив перед трудовим колективом, де 

працював підозрюваний, і повідомив про факт вбивства і оголосив, що винен у 

вчиненні вбивства саме гр. С. 

Питання: 
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Оцініть дії прокурора. Чи порушені принципи кримінального процесу і які 

саме? 

 

8. Міліційний патруль у міській лісопарковій зоні відпочинку на місці, з якого 

було чути крики про допомогу, виявив Каверіну, 19 років, і Кроєва, 23 років. 

Каверіна пояснила міліціонерам, що вона кликала на допомогу через те, що Кроєв, 

на пропозицію якого стати його дружиною вона сьогодні дала згоду, намагався 

силою подолати її небажання вступати з ним у статеві стосунки до реєстрації шлюбу. 

Подавати скаргу на Кроєва вона не збирається, бо не бажає, щоб його притягнули до 

кримінальної відповідальності. Кроєв повідомлених Каверіною фактів не 

заперечував. 

Кроєв і Каверіна були доставлені до міліції, де Каверіна на пропозицію 

чергового написала пояснення, у якому виклала те, що відбулося у лісопосадці, і 

просила не притягати Кроєва до відповідальності. 

Питання: 

Яке рішення має бути прийняте органом міліції у даному випадку ? 

Яким принципом кримінального процесу слід керуватися під час прийняття 

цього рішення ? 

Чи має значення для вирішення ситуації вік Каверіної ? 

 

Уміння, які мають бути вироблені: класифікувати принципи кримінального 

процесу. Застосовувати принципи кримінального процесу на різних його стадіях. 

Давати характеристику конституційним та спеціальним принципам кримінального 

процесу. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: складання 

службових та процесуальних документів під час вивчення теми: рапорт, протокол, 

клопотання. 

 

Рекомендована література до Теми 3:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  
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6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 

ТЕМА 4. СУБ’ЄКТИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Практичне заняття  – 2 год. 

План 

1. Суб’єкти кримінального процесу: поняття і класифікація. 

2. Суд, суддя, слідчий суддя, присяжні: процесуальна характеристика. 

3. Оперативні підрозділи: процесуальна характеристика.  

4. Слідчий органу досудового розслідування: процесуальна характеристика. 

5. Потерпілий, заявник: процесуальна характеристика. 

6. Підозрюваний, обвинувачений: процесуальна характеристика. 

7. Захисник: процесуальна характеристика. 

8. Представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача: 

процесуальна характеристика. 

9. Свідок: процесуальна характеристика. 

10. Експерт: процесуальна характеристика. 

11. Понятий: процесуальна характеристика. 

 

1. Суддя під час проголошення вироку роз’яснив, що вирок може бути 

оскаржений усіма учасниками кримінального процесу. 

Питання: 

Чи правильно вказав суддя?  

Кого слід вважати учасниками кримінального процесу? 

Хто з учасників кримінального процесу має право на оскарження вироку? 

 

2. Під час проведення допиту підозрюваний Іванов раптово напав на слідчого, 

кількома ударами збив його з ніг і заподіяв легкі телесні ушкодження з 

короткочасним розладом здоров’я. 

Питання:  

Чи може це провадження залишатися далі в провадженнні цього слідчого? 

Відповідь обгрунтуйте. 

 

3. Сафонов тривалий час працював слідчим прокуратури, потім був 

призначений прокурором району. Матеріали досудового розслідування, які були у 

нього в провадженні, він передав іншому слідчому.  

Питання: 

Чи має право прокурор району Сафонов підтримувати державне обвинувачення 

в суді щодо матеріалів досудового розслідування, які знаходилися в його 

провадженні? 

 

4. З будинку культури с. Підгайці Золочівського р-ну був викрадений акордеон. 

На запитання слідчого, хто б міг вчинити крадіжку, директор будинку культури 
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Неписьменний заявив, що підозра падає на мешканця села Рябоконя. Останній в 

день крадіжки брав в руки акордеон і сказав: ―Непогано було б придбати таку річ. 

Крім того, він у минулому судився за крадіжку зерна в колгоспі і взагалі є сумнівною 

особою.  

Одержавши ці відомості, слідчий викликав Рябоконя і запропонував йому 

розповісти, як він викрав акордеон. Рябоконь заперечив свою причетність до 

крадіжки. Тоді слідчий сказав, що він затримує його за підозрою у вчиненні 

крадіжки і дав розпорядження відвезти до камери попереднього ув’язнення. 

Питання: 

 1. Хто визнається підозрюваним у кримінальному процесі?  

 2. Які є підстави для затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину?  

 3. Як має бути процесуально оформлене затримання?  

 4. Дайте оцінку дій слідчого.  
 

5. Під час огляду магазину, з якого було вчинено крадіжку товарів, до слідчого 

Гирі підійшов громадянин Хмурий і сказав, що бачив як на світанку його сусід 

Співак, який працює продавцем у магазині, щось закопував у саду. Хмурий 

підозрює, що там сусід ховав викрадені ним товари.  

Припинивши огляд місця події, слідчий взяв понятих і пішов до громадянина 

Співака в сад, де дійсно виявив викрадені у магазині речі. Присутньому при цьому 

продавцю Співаку слідчий заявив: ―Ви підозрюєтесь у викрадені товарів з 

магазину. Прошу не лишати без мого дозволу місце постійного проживання і через 

день з’явитися в прокуратуру для допиту.  

Зайшовши до голови сільського споживчого товариства, слідчий заявив йому, 

що продавець Співак підозрюється у вчиненні крадіжки товарів з магазину і що він 

усуває його від роботи.  

Питання: 

 1. Дайте правову оцінку діям слідчого.  

 2. Хто визнається підозрюваним у кримінальному процесі і який порядок 

визнання?  

 3. Ким і на яких підставах особа може бути відсторонена від посади?  
 

6. Колективному сільськогосподарському підприємству ―Авангард 

Золочівського району злочинними діями бухгалтера підприємства була заподіяна 

матеріальна шкода на суму 25000 грн. У процесі розслідування слідчий виніс 

постанову, якою визнав підприємство потерпілим. Викликавши голову 

підприємства, слідчий оголосив йому постанову і роз’яснив процесуальні права і 

обов’язки потерпілого.  

У ході їх розмови слідчий заявив, що він міг би підприємство визнати ще й 

цивільним позивачем, але не хотів цього робити, оскільки права і обов’язки 

потерпілого нічим не відрізняються від прав і обов’язків цивільного відповідача.  

Питання: 

 1. Дайте правову оцінку дій слідчого.  

 2. Зробіть порівняльну характеристику процесуальних прав потерпілого і 

цивільного позивача.  
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7. Карпенко підозрювався в тому, що він самовільно взяв на вулиці Львова 

автомашину ―Волга, яка належала агрооб’єднанню ―Винниківське і поїхав в м. 

Стрий. Знаходячись в нетверезому стані і не справившись з управлінням, він виїхав в 

одному з населених пунктів на пішохідну доріжку і збив малолітню Кравець Ліду. 

Від одержаних ушкоджень Ліда тут же померла.  

У процесі досудового розслідування слідчий встановив, що водій ―Волги 

залишив машину на вулиці, а сам пішов в кіно, при цьому не замкнув навіть дверей.  

У якості цивільного відповідача слідчий визнав агрооб’єднання 

―Винниківське.  

Питання: 

1. Зробіть правовий аналіз описаної ситуації.  

2. Ким і до кого може бути пред’явлений цивільний позов?  
 

8. Боркович, Гірний і Стецюк підозрювалися за ч. 2 ст. 296 КК України. Суть 

підозри полягала в тому, що всі трос знаходились у нетверезому стані в будинку 

культури залізничників і вчинили злісні хуліганські дії: розбили стенд передовиків 

виробництва; в присутності відпочиваючих затіяли брудну лайку, насильно 

відібрали у одного з музикантів ударні інструменти, розірвавши при цьому йому 

піджак, ходили по танцювальному залу, б’ючи в барабани. Коли співробітниця 

будинку культури Горбачова підійшла до них і сказала: ―Такі гарні хлопці, а так 

погано себе ведуть! Як вам не соромно!, Гірний у відповідь на це плюнув їй в 

обличчя.  

В процесі досудового розслідування  потерпілим від хуліганських дій слідчий 

визнав музиканта Феська, винісши про це відповідну постанову. Клопотання 

Горбачової визнати її потерпілою слідчий залишив без задоволення. У своїй 

постанові про відхилення клопотання слідчий відзначив, що хуліганські дії 

підозрюваних були спрямовані проти громадського порядку взагалі, а не проти 

інтересів окремих осіб, присутніх на вечорі. Крім того, обурена поведінкою 

підозрюваних була не тільки Горбачова, але й багато інших. І коли визнавати 

потерпілою її, то необхідно це зробити і стосовно інших осіб, які були присутні на 

вечорі. Заяв же про визнання потерпілими від інших осіб не надходило. Горбачова 

оскаржила дії слідчого прокуророві.  

Питання: 

 1. Хто визнається потерпілим у кримінальному процесі і який порядок 

визнання?  

 2. Чи має право Горбачова оскаржити дії слідчого?  

 3. Яке рішення повинен прийняти прокурор?  

 4. З’ясуйте права потерпілого у кримінальному процесі?  
 

9. Під час розгляду кримінального провадження про обвинувачення трьох осіб у 

вчиненні ними розбійного нападу на магазин у селі Брюховичі адвокат Співак 

зробив суду заяву, в якій відмовився від захисту інтересів обвинуваченого Мацюка. 

Свою заяву адвокат обґрунтував тим, що його підзахисний не визнає пред’явлених 

йому обвинувачень, хоч досудовим слідством зібрано достатньо доказів, які 
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викривають його у вчиненні злочину, і він (захисник) глибоко переконаний, що 

підзахисний був співучасником вчинення злочину, а тепер вкрай цинічно веде себе в 

судовому засіданні і навіть допускає нетактовні зауваження в адресу свого 

захисника.  

Львівський апеляційний суд, який слухав справу як суд першої інстанції, 

відхилив прохання адвоката Співака. Наступного дня адвокат вдруге заявив суду, що 

він відмовляється від прийнятого на себе захисту, оскільки внаслідок виникнення у 

нього до підзахисного глибокої неприязні він недостатньо активно, а лише 

формально захищає Мацюка. Одержавши і на цей раз відмову в клопотанні, адвокат 

Співак самовільно залишив судове засідання.  

1.З’ясуйте права і обов’язки захисника у кримінальному процесі?  

2.Дайте правову оцінку діям адвоката та судовій колегії апеляційного суду.  

Варіант: Адвокат відмовився бути захисником Мацюка на тій підставі, що 

останній своїми показами в судовому засіданні свою вину у вчиненні злочину 

перекладає на іншого підзахисного - Швайку.  

 

10. На подвірї багатоквартирного будинку відбулася бійка, внаслідок якої 

неповнолітньому Бережному були завданні тяжкі телесні ушкодження. Під час 

провадження досудового розслідування було встановлено, що очевидцем цієї події 

міг бути 9-річний свідок Солопов Максим. 

Питання: 

Чи може  бути Солопов Максим допитаним як свідок у кримінальному 

провадженні? 

 

11. У розмові зі своїм адвокатом підозрюваний у вчиненні розбійницького 

нападу Юрченко розповів, що він не причетний до цього злочину, але визнає себе 

винним, щоб швидше закінчилось слідство. Свої дії пояснив тим, що надіється 

уникнути відповідальності за два вбивства, які він вчинив раніше. 

Питання: 

Якою повинна бути процесуальна позиція адвоката?  

Чи зобов'язаний він повідомити про тяжкі злочини, які вчинив його підзахисний? 

Зробіть посилання на норми закону. 

 

12. Захисник засудженого Григорчука подав апеляційну скаргу на вирок суду, 

після чого повідомив про це свого підзахисного. 

Григорчук запропонував забрати цю скаргу назад, але захисник заперечував, 

стверджуючи, що він є самостійним суб'єктом кримінального процесу. 

Питання: 

Чи вправі Григорчук відкликати скаргу, яку подав його захисник? 

 

Уміння, які мають бути вироблені: правильно надавати (визначати) 

процесуальний статус учасникам кримінального процессу. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: складання 

службових та процесуальних документів під час вивчення теми: рапорт, протокол, 

клопотання. 
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Рекомендована література до Теми 4:  

1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 

ТЕМА 5. ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Практичне заняття  – 2 год 

План 

1. Поняття, значення та мета кримінально-процесуального доказування. 

2. Предмет та межі доказування. 

3. Суб`єкти доказування.  

4 Поняття і класифікація доказів та їх процесуальних джерел. 

 

1. Під час футбольного матчу один з глядачів вистрелив із ракетниці і важко 

поранив Нестеренка. Потерпілий заявив клопотання про допит як свідків двадцяти 

болільників, з якими він приїхав на стадіон з іншого міста. 

Питання: 

Чи повинен слідчий задовольнити це клопотання? 

Визначте межі доказування. 

 

2. Слідчий слідчого відділення райвідділу внутрішніх справ закінчив досудове 

слідство в кримінальному провадженні за підозрою Сологуба у вчиненні злочину, 

передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, і направив матеріали прокуророві району для 

затвердження обвинувального висновку і направлення їх до суду.  

Перевіривши матеріали досудового розслідування, прокурор відмовився 

затвердити обвинувальний висновок. Він повернув матеріали слідчому із своїми 

письмовими вказівками: 1) встановити мотив вчинення злочину, оскільки ця 

обставина залишилась у матеріалах нез'ясованою; 2) витребувати від лікарні довідку 
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про те, скільки часу знаходився на лікуванні потерпілий і які витрати понесла 

лікарня на його лікування; 3) оскільки злочин вчинений способом, що має характер 

мучення, перевірити, чи обвинувачений не хворіє психічним захворюванням; 4) 

зібрати дані, які характеризують підозрюваного в побуті і на роботі.  

Слідчий звернувся з клопотанням до керівника органу досудового розслідування. 

У своєму клопотанні він вказав, що для кваліфікації дій за ст. 121 КК мотив не має 

жодного значення. Що торкається даних, які характеризують підозрюваного як 

виробничника, то вони також до матеріалів не належать. Що ж стосується 

психічного стану підозрюваного, то в матеріалах досудового розслідування є 

показання, з яких вбачається, що хоч він часом і "впадає в нерви", але психічним 

захворюванням ніколи не хворів.  

На закінчення своєго клопотанняклопотання слідчий вказав, що своє завдання він 

вбачає у "безкомпромісній боротьбі із злочинністю, а не захисті прав та інтересів 

злочинців, чим мають займатись адвокати, а не слідчі".  

Зробіть аналіз ситуації, з'ясувавши при цьому і такі питання:  

1. Які обставини необхідно встановити в кримінальному провадженні. Чи були 

вони встановлені у даному провадженні ?  

2. Чи потрібно встановлювати розмір витрат закладу охорони, здоров'я на 

лікування потерпілого, якщо на час закінчення слідства він ще знаходився в лікарні?  

3. Чи законними були вказівки прокурора?  

 

3. Потерпіла в кримінальному провадженні про зґвалтування заявила такі 

клопотання: 

а) про освідування підозрюваного Вакуленка для виявлення на його тілі 

подряпин, які вона залишила, коли чинила опір; 

б) про витребування документів, які підтверджують, що Вакуленко неодноразово 

доставлявся до міліції у нетверезому стані; 

в) про допит осіб, яким відомо, що батько підозрюваного судимий за крадіжки; 

г) про огляд її плаття, яке розірвав ґвалтівник. 

Питання: 

Яке доказове значення мають обставини, про з'ясування яких заявила клопотання 

потерпіла? 

Дайте оцінку кожному з них. 

 

4. Під час допиту підозрюваний Мишкін визнав себе винним у скоєнні вбивства і 

докладно розповів про обставини скоєного злочину. Коли ж слідчий оформив 

протокол допиту, підозрюваний відмовився від своїх показань. Тоді слідчий нагадав, 

що хід допиту записаний на магнітофонну плівку і відтворив запис на магнітофоні. 

Незважаючи на це, Мишкін категорично відмовився підписати протокол допиту і в 

подальшому показань не давав. Закінчуючи досудове розслідування, слідчий 

приєднав до неї магнітофонну плівку, а потім направив матеріали прокурору для 

затвердження обвинувального висновку. 

Питання: 

Чи має доказове значення аудіо- запис допиту підозрюваного Мишкіна? 
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5. Адвокат Сафонов, викликаний слідчим для допиту як свідок у кримінальному 

провадженні Колосова, підозрюваного в нанесенні тілесних ушкоджень своїй жінці, 

заявив слідчому, що не може давати показань у даному провадженні, оскільки він є 

єдиним адвокатом в районі і вже обіцяв Колосову взяти участь у провадженні в 

якості його захисника під час досудового розслідування і при розгляді справи в суді. 

Питання: 

Чи може адвокат Сафонов бути допитаним в якості свідка? 

 

6. Слідчий викликав лікаря-гінеколога Кочегарова і запропонував дати показання 

про обставини відвідування клініки хворою Чеботар. Кочегаров, посилаючись на 

лікарську таємницю, давати показання відмовився. 

Питання: 

Дайте оцінку ситуації, що склалася. 

 

7. Підозрюваний у вчиненні вбивства Кротов дав показання про те, що злочин 

скоїв не він, а Маркін. В ході досудового розслідування ця обставина не знайшла 

свого підтвердження. Крім того, кримінальне провадження щодо Кротова також 

закрито, оскільки не вдалося зібрати достатніх доказів, які вказували б на вчинення 

злочину саме ним. 

Питання: 

Чи вправі слідчий вирішити питання про відповідальність Кротова за 

неправдивий донос? 

 

8. В ніч з 1 на 2 січня в селі Великі Глібовичі Перемишлянського району було 

обкрадено магазин. Ранком, на місце події виїхали працівники райвідділу внутрішніх 

справ.  

У результаті проведеного лосудового розслідування повідомлення про підозру 

було пред'явлено мешканцю села Гриці.  

У кримінальному провадженні були такі матеріали:  

1. Рапорт дільничного інспектора райвідділу внутрішніх справ, в якому 

вказувалось: "Відразу після вчинення крадіжки у магазині підозра впала на Грицу, 

який в минулому був два рази засуджений за крадіжку і фактично є єдиною 

підозрюваною особою в селі. В селі відразу пішли чутки про те, що хтось бачив як 

Грица ховав вкрадені речі у лісі.  

2. Анонімний лист, в якому вказувалось, що крадіжку вчинив тільки Грица. 

Автор листа стверджував, що сам бачив, як Грица ніс викрадені речі до лісу.  

3. Показання свідка Борковича, в яких стверджувалось, що свідок, проходячи 

пізно ввечері повз магазин, бачив біля нього Грицу. Прикуривши у Грици, Боркович 

запитав у нього, чого він тут стоїть, на що Грица сердито відповів: ―Діло є, то й 

стою.  

4. Протокол, в якому вказувалось, що службово-розшуковий пес взяв слід і вів 

у напрямку будинку, де проживає Грица. Проте згодом слід був ним втрачений, але 

коли Грицу підвели до пса, то останній почав на нього гавкати.  

5. Фотографія, на якій знято момент, коли службово-розшуковий пес гавкає на 

Грицу.  
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6. Показання Грици, в яких він категорично заперечує свою причетність до 

злочину. 

Питання: 

1. З'ясуйте поняття "доказ" і "джерело доказу" та проведіть розмежування між 

ними.  

2. Якими властивостями має бути наділена інформація (відомості), щоб її 

можна було використати як доказ в кримінальному провадженні?  

3. Проаналізуйте в описаному кримінальному провадженні джерела 

відомостей про факти і з'ясуйте можливість їх використання як доказів.  
 

9. Прокуратурою м. Львова були внесенні відомості до Єдиного реєстру за 

фактом вбивства в ніч з 10 на 11 жовтня пострілом з пістолета гр. Кротова. 

Допитаний як свідок Краменко зазначив, що ввечері 10 жовтня він разом з 

Сологубом і знайомою останнього Ніною (прізвища він її не знав) та Кротовим були 

в кафе "Під Левом". Там між Кротовим і Сологубом виникла сварка. На думку 

свідка, сварка виникла внаслідок того, що Кротов нетактовно повівся з Ніною, 

сказавши на її адресу образливі слова. Після цього Сологуб з Ніною вийшли. 

Виходячи Сологуб сказав до Кротова: "Ти дорого мені за це заплатиш".  

Сологуб свою причетність до вбивства Кротова категорично заперечував, але 

під час обшуку в його квартирі був знайдений пістолет. 

Питання: 

1. З'ясуйте, що в даному кримінальному провадженні є джерелами доказів.  

2. Які докази в даному кримінальному провадженні є прямими і непрямими, 

обвинувальними і виправдувальними?  

3. Які правила користування непрямими доказами виробила наука про докази і 

доказування (теорія доказів)?  

 

10. У кримінальному провадженні за підозрою Садкова у крадіжці речей із 

квартири Смирнова як джерела доказів фігурували: 

- закордонний паспорт на ім’я Садкова, у якому є підчистки і виправлення; 

- щоденник Садкова із описанням вчиненої ним крадіжки; 

- характеристика на Садкова із місця його роботи; 

- адресований Садкову лист у конверті, виявлений під час огляду місця події. 

Питання: 

Які із перерахованих документів є речовими доказами ?  

 

11. У кримінальному провадженні про злісне хуліганство слідчий встановив, 

що окремі моменти злочину сфотографував з допомогою цифрового фотоапарату 

фотолюбитель Шнуров. Слідчий допитав його як свідка, вилучив і приєднав до 

матеріалів досудового розслідування цифровий носій (диск - DVD-R) з дванадцятьма 

файлами, що містять фото події злочину. 

Питання: 

Чи є фото, що містяться на диску, джерелами доказів ? 

Якщо так, то до якого із видів джерел доказів вони належать ? 

 



 

 

17 

 

Уміння, які мають бути вироблені: класифікувати і правильно збирати 

докази, визначати межі і обсяг доказування у кримінальному процесі, співвідносити 

поняття ―експерт‖, ―експертиза‖ і ―висновок експерта‖. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: складання 

службових та процесуальних документів під час вивчення теми: рапорт, протокол, 

клопотання. 

 

Рекомендована література до Теми 5:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 

 

ТЕМА 6. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Практичне заняття  – 2 год. 

План 

1. Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню (компенсації) у  

кримінальному провадженні.  

2. Поняття та значення цивільного позову у кримінальному провадженні. 

3. Предмет, підстави пред’явлення та порядок вирішення цивільного позову у 

кримінальному провадженні. 

4. Відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю правоохоронних органів та суду. 

 

1. В результаті нанесення Мироненку тяжких тілесних ушкоджень двома 

невідомими особами він втратив зір. В ході досудового розслідування кримінального 

правопорушення не вдалося встановити осіб, які його вчинили.  

Питання: 
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Чи має право Мироненко на відшкодування шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням?  

Якщо так, то хто повинен її відшкодовувати та якими нормами це 

регламентовано? 

 

2. 19-річний Туренко разом з 13-річним Єгоровим вчинили крадіжку 

автомобіля, що належав Завадському. Катаючись на викраденому автомобілі, вони, 

не впоравшись з керуванням, вдарилися в огорожу та пошкодили автомобіль на суму 

2500 гривень. Від потерпілого Завадського надійшла позовна заява про 

відшкодування йому шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.   

Питання: 

Хто бути нести цивільну відповідальність за заподіяну шкоду?  

Яким чином особа, якій заподіяно шкоду кримінальним правопорушенням, 

набуває статус цивільного позивача у кримінальному провадженні? 

 

3. Керуючи автомобілем, що належав ремонтно-будівельному управлінню, 

Грабчук допустив перевищення швидкості і, не впоравшись з керуванням, виїхав на 

тротуар, де здійснив наїзд на підлітка. Протягом 23 днів потерпілий перебував на 

лікуванні в лікарні, потім, за рекомендацією лікарів, – у санаторії. Під час 

досудового провадження постало питання про відшкодування матеріальних витрат в 

розмірі 12000 гривень, пов’язаних з придбанням ліків, санаторним лікуванням, 

посиленим харчуванням потерпілого. Види витрат і їх розмір підтверджені 

відповідними довідками. 

Питання: 

Яка шкода має бути відшкодована? 

Хто вправі пред’явити цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої 

кримінальним правопорушенням? 

Хто буде нести цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну кримінальним 

правопорушенням, яке вчинив Грабчук?  

 

4. Назарук і Шевчук на вулиці напали на Гаврилова, забрали в нього 

мобільний телефон і, аби уникнути переслідування, побили його. Гаврилову були 

завдані середньої тяжкості тілесні ушкодження. Протягом 19 днів він знаходився в 

лікарні, 8 днів лікувався амбулаторно. Гаврилов заявив цивільний позов у якому 

вимагав відшкодувати йому різницю в заробітній платі у зв’язку з лікарняним, а 

також вартість мобільного телефону та пошкодженої куртки. Адміністрація лікарні, 

де перебував Гаврилов, пред’явила позов про відшкодування 6000 гривень, 

витрачених лікарнею на його лікування та харчування. 

Питання: 

Оцініть ситуацію. 

Яка шкода і кому має бути  відшкодована? 

Чи зобов’язаний цивільний позивач доказувати розмір завданої йому шкоди? 

5. Якимов, який є потерпілим у кримінальному провадженні про порушення 

правил безпеки дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 КК України), пред’явив цивільний 

позов. Він просив стягнути з винного різницю в заробітній платі, що виникла 
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внаслідок його перебування на лікарняному, вартість придбаних ліків, а також 1000 

гривень, які він мав отримати за виконання замовлення по виготовленню ювелірної 

прикраси.  

Питання: 

Чи слід задовольнити вимоги Якимова, якщо так, то які саме? 

 

6. Із роздягальні басейну Гунько викрав шкіряну куртку, що належала 

Семенову. Потерпілий, а також його батьки, допитані як свідки, заявили, що 

заплатили за неї на речовому ринку 2460 гривень. Висновком товарознавчої 

експертизи вартість куртки була визначена в розмірі 1000 гривень. 

Питання: 

Визначте характер і розмір завданої потерпілому шкоди в описаній ситуації. 

Яке значення має правильне встановлення розміру шкоди? 

Які види шкоди передбачені кримінально-процесуальним законом? 

 

7. Рогоза, Потапов і Дончук визнані судом винним у вчиненні крадіжки з 

магазину, Бойко − у заздалегідь не обіцяному зберіганні майна, завідомо здобутого 

злочинним шляхом, а Климов − у заздалегідь не обіцяному придбанні майна, 

завідомо здобутого злочинним шляхом. Гаврилов, який безпосередньо брав участь у 

вчиненні крадіжки, втік після оголошення йому про підозру і його місцезнаходження 

не було відоме. У зв’язку з цим матеріали кримінального провадження відносно 

Гаврилова були виділені в окреме провадження, яке було зупинено на підставі п.2 

ч.1 ст.280 КПК України. Шкода, завдана кримінальним правопорушенням, була 

визначена в розмірі 9000 гривень, і за позовом адміністрації магазину суд прийняв 

рішення про стягнення цієї суми солідарно з Рогози, Потапова, Дончука, Бойка, 

Климова і Гаврилова. 

Питання: 

Оцініть рішення суду. 

Чи вправі суд вирішувати питання про відшкодування шкоди за відсутності 

цивільного позову в кримінальному провадженні? 

 

Уміння, які мають бути вироблені: визначити процесуальний порядок 

заявлення і забезпечення цивільного позову на стадії досудового розслідування. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: складання 

службових та процесуальних документів під час вивчення теми: рапорт, протокол, 

клопотання. 

 

Рекомендована література до Теми 6:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 
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3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 

ТЕМА 7. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ І ВИТРАТИ 

Практичне заняття  – 2 год. 

План 

1. Поняття, види та значення процесуальних строків у кримінальному процесі. 

2. Порядок обчислення процесуальних строків.  

3. Поняття і види процесуальних витрат. 

4. Визначення розміру та розподіл процесуальних витрат. 

1. 10 грудня 2012 року о 20 год. 00 хв. Король звернувся до міліції з заявою 

про викрадення з його квартири грошей на суму 10 тис. гривень. Відповідно до ч.1 

ст. 214 КПК України слідчий зобов’язаний не пізніше 24 годин після подання заяви 

внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та 

розпочати розслідування. Враховуючи цю вимогу  закону, відомості були внесені до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 грудня 2012 року о 20 год. 50 хв.  

Питання: 

Чи відбулося в даному випадку порушення норм кримінального 

процесуального законодавства? 

 

2. 20 листопада 2012 року Пояркова звернулася до міліції з заявою про те, що 

коли вона поверталася з роботи до дому, незнайомі чоловіки вирвали у неї з рук 

сумочку з грошима та мобільним телефоном і зникли. 21 листопада 2012 року 

відомості про це кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань та розпочато розслідування. Під час досудового 

провадження було встановлено, що кримінальне правопорушення вчинено 

Пінчуком, якому 15 грудня 2012 року було оголошено про підозру.  

Питання: 

Визначте дату закінчення строку досудового розслідування враховуючи 

вимоги ст. 219 КПК України. 

Який порядок обчислення процесуальних строків, які визначаються місяцями? 

 

3. 30 жовтня 2012 року Сидоренку було повідомлено, що він підозрюється у 

вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 КК України 
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(грабіж вчинений у великих розмірах). В даному кримінальному провадженні, 

враховуючи вимоги ст. 219 КПК України, 2 січня 2013 року прокурором був 

затверджений обвинувальний  акт та направлений до суду. 

Питання: 

Чи порушив слідчий визначений законом строк досудового розслідування, 

якщо врахувати, що 31 грудня 2012 року та 1 січня 2013 року – це неробочі дні? 

 

4. 20 грудня 2012 року о 15 год. 00 хв. Мартинюка було затримано на підставі 

п.2 ч.2 ст.207 КПК України. 23 грудня о 11 год. 20 хв. щодо нього слідчим суддею 

була винесена ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою строком 50 днів.  

Питання: 

Визначте дату закінчення дії ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою.  

Чи зміниться ця дата, якщо вона буде припадати на неробочий день? 

 

5. 7 січня о 10 год. 00 хв. Петров був затриманий уповноваженою службовою 

особою на підставі п.1 ч.1 ст.208 КПК України. 10 січня о 9 год. 50 хв., відповідно до 

вимог ст. 211 КПК України, Петров був доставлений до суду для розгляду 

клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За 

результатами розгляду клопотання слідчий суддя постановив ухвалу про обрання 

щодо Петрова запобіжного заходу у вигляді застави, і тому він був звільнений з-під 

варти 10 січня о 11 год. 00 хв. 

Питання: 

Чи відбулося в описаній ситуації порушення норм кримінально-

процесуального законодавства? 

Якщо так, то яких саме? 

 

6. Слідчий запланував провести слідчий експеримент на 20 січня 2013 року та 

залучити до нього потерпілого Литвинчука.  

Питання: 

Визначте дату, коли потерпілий має отримати повістку про виклик або бути 

повідомленим іншим шляхом (враховуючи вимоги ст. 135 КПК України).  

 

7. В ході кримінального провадження, яке здійснювалося в м. Києві, з 

Херсонської та Одеської областей викликалися як свідки троє осіб, кожний з яких, у 

зв’язку з виїздом до місця провадження досудового розслідування, був відсутній на 

роботі 4 дні. Ряд слідчих дій провадилися слідчим у Львові, куди він виїжджав у 

відрядження. У кримінальному провадженні також було проведено 2 експертизи, які 

виконувалися співробітниками експертної установи. Під час провадження допиту 

одного із свідків, який не володів українською мовою, був присутній перекладач. 

Питання: 

Визначте процесуальні витрати в описаній ситуації. 

 



 

 

22 

 

8. Медведенко, який вчинив умисне вбивство з корисливих мотивів, був німий. 

Під час кримінального провадження від послуг захисника він відмовився. 

Питання: 

Чи будуть процесуальні витрати під час повідомлення Медведенку про 

підозру? 

Якщо так, то з чого вони будуть складатися? 

 

9. Потерпілий Балабуха у кримінальному провадженні про квартирну крадіжку 

подав заяву про визнання його цивільним позивачем. До суми, що вказана в заяві, 

він включив гроші, яки йому прийдеться витратити на ремонт пошкодженої 

злочинцем скрипки. Вона була вкрадена і повернена потерпілому лише через 

півроку. Крім того, Балабуха поставив питання про стягнення на його користь суми 

грошей, які він міг би за цей час заробити, граючи на скрипці в ресторані. 

Питання: 

Як повинна бути вирішена заява потерпілого? 

 

10. З кримінального провадження за підозрою Лохова та інших у бандитизмі в 

окреме провадження виділені матеріали досудового розслідування про незаконне 

зберігання вогнепальної зброї Черепюком. 

Питання: 

З якого моменту потрібно рахувати строк досудового розслідування у виділеному 

кримінальному провадженні? 

Як визначається строк розслідування у випадку об'єднання двох матеріалів 

досудового розслідування? 

 

Уміння, які мають бути вироблені: правильно визначати процесуальні 

строки, розмір та розподіл процесуальних витрат. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: складання службових 

та процесуальних документів під час вивчення теми: рапорт, протокол, клопотання. 

 

Рекомендована література до Теми 7:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  
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5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: 

у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; за заг. 

ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 

ТЕМА 8. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

    

Практичне заняття  – 2 год. 

План 

 

1.Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження. 

2.Види заходів забезпечення кримінального провадження та загальні правила їх 

застосування: 

— Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.  

— Накладення грошового стягнення.  

— Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. 

— Відсторонення від посади. 

— Тимчасовий доступ до речей і документів. 

— Тимчасове вилучення майна. 

— Арешт майна. 

— Затримання особи. 

— Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх застосування. 

— Особисте зобов’язання. 

— Особиста порука 

— Домашній арешт. 

— Застава. 

— Тримання під вартою. 

— Процесуальний порядок зміни та скасування запобіжних заходів. 

.  

 

1. У кримінальному провадженні щодо розслідування кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України, потерпіла стверджувала, 

що це кримінальне правопорушення міг вчинити її приятель Павлюк. Втім, за 

словами потерпілої, довести вину Павлюка буде важко, адже він викрадені речі уже 

продав та має намір виїхати працювати за кордон. Слідчий, на підставі показань 

потерпілої, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про 

застосування Павлюку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. 

Питання: 

Чи достатньо підстав для застосування запобіжного заходу у вигляді 

домашнього арешту у вказаній ситуації? 

 

2. У кримінальному провадженні щодо розслідування кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, слідчий звернувся до суду з 
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клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування підозрюваним Антонову 

та Свиридову запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання. Серед підстав 

застосування цього запобіжного заходу слідчий навів дані, які дають підстави 

вважати, що підозрювані можуть перешкоджати кримінальному провадженню. 

Слідчий суддя, після одержання цього клопотання 15 січня о 10 год. 00 хв., 

призначив дату судового слухання на 18 січня о 16 год. 00 хв. та здійснив судовий 

виклик Антонова та Свиридова на цей же час.  

Питання: 

Оцініть дії слідчого та слідчого судді в описаній ситуації. 

Чи допустили вони порушення вимог процесуального законодавства? 

Якщо так, то які саме?  

 

3. До слідчого, що здійснював кримінальне провадження, у якому Саприкіну 

було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням 

холодної зброї), звернулися 65-річний батько, 18-річний син і дружина 

підозрюваного з клопотанням передати їм Саприкіна на поруки. Усі троє 

гарантували забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов’язків 

та, за необхідності, доставку його до органу досудового розслідування чи в суд на 

першу про те вимогу. Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, 

до слідчого судді про застосування Саприкіну запобіжного заходу у вигляді 

особистої покури.  

Питання: 

Як слідчий суддя має вирішити заявлене клопотання? 

Які є процесуальні вимоги до кількості поручителів у кримінальному 

провадженні? 

 

4. Під час кримінального провадження щодо вчинення кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 164-16 КК України (зайняття забороненими 

видами господарської діяльності), Лозицькому було оголошено про підозру. 

Враховуючи, що в матеріалах провадження містилися дані про те, що підозрюваний 

намагається впливати на потерпілого та свідків з метою схилити їх до давання 

неправдивих показань, слідчий суддя, на підставі клопотання слідчого, погодженого 

з прокурором, обрав Лозицькому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. 

Питання: 

Чи дотримані вимоги кримінально-процесуального законодавства щодо 

підстав застосування домашнього арешту при вчиненні вказаного кримінального 

правопорушення? 
 

5. Самсонову було оголошено про підозру у вчиненні кримінального 

проступку. Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого 

судді про обрання Самсонову запобіжного заходу у вигляді застави та навів слідчому 

судді достатньо даних, які дають підстави вважати, що підозрюваний дійсно має 

намір переховуватися від органів досудового розслідування. 

Питання: 
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Чи є підстави обрання Самсонову запобіжного заходу у вигляді застави? 

 

6. 24 жовтня слідчим були внесено відомості до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 

187 КК України (розбій, поєднаний з проникненням у житло). 12 листопада за 

підозрою у вчиненні цього кримінального правопорушення був затриманий Машков, 

а 15 листопада відносно нього слідчим суддею районного суду за поданням слідчого, 

погодженим з прокурором, був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою строком на 60 днів. 25 листопада Машков був звільнений з під варти, так як 

ним була внесена застава, визначена в ухвалі слідчого судді про обрання 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. В зв’язку з тим, що Машков, 

будучи належним чином повідомлений, не з’являвся за викликом до слідчого без 

поважних причин та не повідомляв про причини своєї неявки, за рішенням слідчого 

судді 15 грудня застава була звернена в дохід держави, а відносно Машкова було 

прийнято рішення про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою.  

Питання: 

З якого моменту слід обчислювати строк тримання під вартою підозрюваного 

Машкова? 

Чи може слідчий суддя, при повторному взятті під варту, в ухвалі про зміну 

запобіжного заходу на тримання під вартою визначити строк її дії 50 днів? 

Назвіть максимальний строк тримання під вартою під час досудового 

розслідування. 

 

7. У дворі будинку був виявлений труп жінки з ножовими пораненнями. Дані, 

що були отримані під час огляду місця події, давали підстави вважати, що жінка 

була вбита білявим чоловіком високого зросту, що був одягнутий у світлу шкіряну 

куртку. Через 30 хвилин працівники міліції в кафе, що розташоване недалеко від 

місця події, виявили білявого чоловіка високого зросту, що був одягнутий у світлу 

шкіряну куртку, на якій були плями бурого кольору, а на руках мали місце 

подряпини. Цей чоловік при появі міліціонерів почав нервувати й намагався вийти з 

приміщення кафе, однак був ними зупинений. Чоловік пред’явив документи на ім’я 

Рубана та повідомив, що він уже близько двох годин знаходиться в цьому кафе, а 

свою спробу вийти пояснив тим, що він раніше судимий і не має бажання зайвий раз 

спілкуватися з працівниками міліції. Рубан був доставлений до органу внутрішніх 

справ. 

Питання: 

Чи є підстави для затримання Рубана як підозрюваного в кримінальному 

провадженні про вбивство? 

Які  вимоги процесуального законодавства має виконати уповноважена 

службова  особа, що здійснила затримання особи, негайно після затримання? 

8. Прохоров був затриманий працівниками міліції о 10 год. 10 хв. на місці 

вчинення квартирної крадіжки та доставлений до органу внутрішніх справ о 11 год. 

20 хв. Через зайнятість іншими справами протокол затримання було складено о 

14 год. 00 хв., де вказали, що підставою затримання є ―Підозра у вчиненні 

квартирної крадіжки‖, а часом затримання − ―14 год. 00 хв.‖. 
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Питання: 

Оцініть дотримання вимог процесуального законодавства при складанні 

протоколу про затримання? 

З якого моменту особа є затриманою?  

 

9. Лаврук, який працює водієм таксі, керуючи власним автомобілем, порушив 

правила дорожнього руху, внаслідок чого здійснив наїзд на пішохода та завдав йому 

тяжкі тілесні ушкодження. Лавруку було оголошено про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України. Слідчий, 

враховуючи обставини вчиненого та особу підозрюваного, за погодженням з 

прокурором, звернувся до суду з клопотанням про відсторонення Лаврука від 

посади. 

Питання: 

Оцініть ситуацію. 

Який захід забезпечення кримінального провадження варто застосувати в 

описаній ситуації?  

 

10. Свідок Іванова була викликана для проведення одночасного допиту зі 

свідком Потапенком. Вказані особи були завчасно повідомлені про виклик (було 

підтвердження отримання ними повістки про виклик). Проте ні Іванова, яка 

самостійно виховувала п’ятирічного сина, ні Потапенко на допит не з’явилися. При 

цьому Іванова не повідомила слідчого про причини свого неприбуття, а Потапенко 

зателефонував та сказав, що не прибуде у вказаний час, так як в цей день він має 

бути на іспиті в інституті.  

Питання: 

Які заходи забезпечення кримінального провадження можуть бути 

застосовувані до Іванової та Потапенка через неприбуття їх на виклик? 

 

Уміння, які мають бути вироблені: давати кримінальну процесуальну 

характеристику заходам забезпечення кримінального провадження; ефективно 

застосовувати запобіжні та інші заходи забезпечення кримінального провадження, 

що забезпечуватимуть належну поведінку підозрюваних, обвинувачених, підсудних. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: складання 

службових та процесуальних документів під час вивчення теми: рапорт, протокол, 

клопотання. 

 

 Рекомендована література до Теми 8:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 



 

 

27 

 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 

 

ТЕМА 9. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Практичне заняття  – 4 год. 

План 

1. Поняття, значення, завдання та форми досудового розслідування. 

2. Початок, місце і строки провадження дізнання та досудового слідства.  

3. Поняття та характеристика окремих загальних положень досудового 

розслідування: підслідність, об’єднання і виділення матеріалів кримінального 

провадження, розгляд клопотань, недопустимість розголошення відомостей 

досудового розслідування.  

4. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів. 

 

1. 7 липня прокурором були внесені відомості про кримінальне 

правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 9 липня він передав 

наявні в нього матеріали до органу досудового розслідування. Того ж дня 

керівником органу досудового розслідування був визначений слідчий, який 

здійснюватиме розслідування. 11 липня слідчий у письмовий формі повідомив 

прокурора про початок досудового розслідування. 

Питання: 

Оцініть дії сторони обвинувачення. 

 

2. Слідчим відділом Голосіївського РУ ГУМВС України здійснюється 

кримінальне провадження щодо Пашути за підозрою у вчиненні кримінального 

правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка). Під час 

розслідування встановлено, що Пашутою також вчинені інші кримінальні 

правопорушення на території Миколаївської та Одеської областей, передбачені 

ч.2 ст. 201 КК України (контрабанда) та ч.2 ст. 212 КК України (ухилення від сплати 

податків, зборів (обов'язкових платежів)). 

Питання: 

Як визначити підслідність цих кримінальних правопорушень? 
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3. 25-річний Остапчук (співробітник ОВС) і 16-річний Олійник протягом трьох 

місяців спільно вчинили ряд крадіжок майна громадян з проникненням у житло в 

Києві, Хмельницькому та Вінниці. Під час чергової крадіжки у Вінниці вони вбили 

господаря квартири, який раптово повернувся додому. У Києві, при спробі винести 

викрадене з квартири, їх було затримано. 

Питання: 

Де слід зосередити досудове розслідування? 

Визначте підслідність цих кримінальних правопорушень.  

 

4. Мірончук і Каранфілов підозрюються у вчиненні в ніч з 10 на 11 вересня 

зґвалтування Зарічної. Тієї ж ночі пізніше Зарічна була зґвалтована також Будовим. 

Посилаючись на те, що в обох випадках потерпіла і свідки одні й ті ж, а події 

пов’язані між собою, слідчий виніс постанову про об’єднання в одне провадження 

матеріалів досудового розслідування. 

Питання: 

Оцініть законність рішення слідчого. 

 

5. 12 грудня 2012 року прокурор об’єднав в одне провадження матеріали 

кримінального провадження №102012951 та №102012952 за підозрою у вчинені 

Плохотнюком кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 186 та ч.3 ст. 187 

КК України. Слідчий, який здійснював розслідування, звернувся до прокурора 

вищого рівня, оскарживши рішення прокурора про об’єднання матеріалів 

досудового розслідування, обґрунтовуючи це тим, що таке рішення може негативно 

вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду. 

Питання: 

Яке рішення повинен прийняти прокурор вищого рівня? 

 

6. 29 листопада 2012 року прокурором були внесені відомості про вчинення 

кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України, до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. 30 листопада він передав наявні в нього матеріали 

до органу досудового розслідування. В ході досудового розслідування було 

встановлено, що злочин вчинено Трохименком, якому 31 грудня було оголошено про 

підозру  

Питання: 

Коли закінчується встановлений законом строк досудового розслідування у 

даному провадженні? 

 

7. Під час кримінального провадження, розпочатого 2 листопада 2012 року у м. 

Києві щодо вчинення розбійного нападу, 20 листопада 2012 року Миронюку було 

оголошено про підозру. Під час досудового розслідування було з’ясовано, що 

Миронюк вчинив ще один розбійний напад 20 липня цього ж року у м. Вінниця, 

досудове розслідування щодо якого було зупинено 20 серпня на підставі п. 2 ч. 1 ст. 

280 КПК України (підозрюваний переховується від слідства з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності). 30 листопада прокурор об’єднав матеріали 

досудового розслідування в одне провадження. 



 

 

29 

 

Питання: 

Як треба обчислювати строки досудового слідства при об’єднанні матеріалів 

досудового розслідування?  

 

8. В ніч з 13 на 14 листопада у потязі Львів-Київ невстановленою особою 

вчинено вбивство Федотова. 

Питання: 

Хто і як визначатиме місце провадження досудового розслідування у даному 

випадку? 

 

9.До слідчого звернувся журналіст з проханням надати йому можливість бути 

присутнім під час провадження ряду слідчих дій у кримінальному провадженні про 

вбивство. Своє прохання він мотивував тим, що хоче докладно описати перебіг 

розслідування резонансного злочину у газетній публікації. Слідчий відмовив 

журналісту в проханні і роз’яснив, що публікація можлива лише після набрання 

вироком законної сили. 

Питання: 

Чи правильна позиція слідчого? 

 

10. У кримінальному провадженні щодо підозри Замковенка у вчиненні 

розбійних нападів встановлено, що він діяв не сам, а входив до складу злочинної 

групи з шести чоловік, яка вчинила десятки подібних та інших кримінальних 

правопорушень на території різних областей України. Слідчий звернувся до 

керівника органу досудового розслідування з проханням вирішити питання про 

створення слідчої групи. 

Питання: 

Хто і як це має зробити? 

 

Уміння, які мають бути вироблені: давати кримінальну процесуальну 

характеристику заходам забезпечення кримінального провадження; ефективно 

застосовувати запобіжні та інші заходи забезпечення кримінального провадження, 

що забезпечуватимуть належну поведінку підозрюваних, обвинувачених, підсудних. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: складання 

службових та процесуальних документів під час вивчення теми: рапорт, протокол, 

клопотання. 

 

Рекомендована література до Теми 9:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 
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Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 

 

 

ТЕМА 10. ПРОВАДЖЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

Практичне заняття  – 8 год. 

План 

 

1. Поняття, суть, значення слідчих (розшукових) дій. 

2. Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій та процесуальний 

порядок їх оформлення. 

3. Види слідчих (розшукових) дій. 

4. Поняття, види, процесуальний порядок проведення та оформлення 

негласних слідчих (розшукових) дій. 

 

1. Під час огляду місця події на полі, коли слідчий за участю судово-

медичного експерта перейшов до огляду трупа, понята Петренко знепритомніла, 

побачивши знівечене обличчя загиблого. 

Питання: 

Як бути слідчому, маючи на увазі, що огляд проводився у безлюдному місці, 

де були, крім самого слідчого, привезених понятих та експерта, ще два працівники 

міліції?  

Чи може він продовжити огляд з одним понятим?  

 

2. Під час огляду місця події слідчим були запрошені в якості понятих 

помічник судді апеляційного суду м. Києва та співробітник Дарницького районного 

управління ГУМВС України в м. Києві. 

Питання: 

Оцініть дії слідчого. 

 

3. Допитаний із застосуванням технічного засобу фіксування, свідок 

Федоренко запитав слідчого, чому він не вносить його показання в протокол допиту, 

а лише обмежився вказівкою в протоколі про те, що застосовуються технічні засоби. 

Федоренко наполягав на тому, щоб його показання були внесені до протоколу. Втім, 

слідчий пояснив, що оскільки показання повністю фіксуються технічними засобами 
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та будуть зберігатися на диску, який приєднають до протоколу допиту, вони 

обійдуться і без детального викладення показань у самому протоколі.  

Питання: 

Оцініть дії слідчого. 

Які є форми фіксування кримінального провадження? 

 

4. Під час кримінального провадження щодо розслідування зґвалтування 

неповнолітньої Бузько були розбіжності у показаннях потерпілої та свідків Іванюка 

та Денисюка. Слідчий викликав усіх трьох на одночасний допит. Під час допиту 

слідчий зачитав показання Бузько, які вона давала на попередньому допиті, та які на 

його думку були правдивими, перед тим, як було запропоновано дати показання 

учасникам цієї слідчої дії.  

Питання: 

Оцініть дії слідчого. 

Чи дозволяється оголошення показань, наданих учасниками цієї слідчої дії на 

попередніх допитах? 

Якщо так, то за яких умов?  

Чи має якесь значення для проведення цього допиту те, що Бузько є 

неповнолітньою?  

 

5. У кримінальному провадженні, яке здійснювалося у м. Києві, про завдання 

тяжких тілесних ушкоджень Титаренку, виникла необхідність одночасно допитати 

свідка Панова та підозрюваного Іванова, так як в їхніх показання, які були дані 

раніше, існували суттєві суперечності. При цьому свідок Панов на даний момент 

відбував покарання у виправно-трудовій установі м. Луганська за вчинення 

вбивства. 

Питання: 

Яким чином можна  провести одночасний допит Панова та Іванова?  

 

6. Для проведення допиту неповнолітнього Паніна слідчий запросив для участі 

його батька та вчителя (класного керівника Паніна). До початку допиту 

неповнолітній заявив клопотання по те, що не бажає давати показання в присутності 

свого класного керівника, так як це може відобразитися на його стосунках в школі з 

учителями та друзями.   

Питання: 

Як вирішити заявлене клопотання? 

 

7. Слідчий протягом 2 годин допитував як свідка 13-річного Торопова в 

присутності його батька – вчителя біології середньої школи, де він навчається. 

Питання: 

Чи були порушені слідчим вимоги закону щодо порядку допиту малолітнього 

свідка? 

Якщо так, то які саме? 
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8. Погорілого об 22 годині вечора на вулиці пограбував невідомий чоловік, 

який відібрав у нього хутрову шапку та мобільний телефон. Потерпілий заявив 

слідчому, що він не може назвати точних прикмет грабіжника, так як на вулиці було 

темно. Проте, якби злочинця показали, то він би неодмінно впізнав його за 

сукупністю ознак, про що був складений відповідний протокол. Слідчий пред’явив 

Погорілому підозрюваного Марченка з двома іншими громадянами, які не мали 

різких відмінностей в зовнішності, віці та одязі. Потерпілий вказав на підозрюваного 

Марченка як на особу, яка його пограбувала, вказавши при цьому деякі додаткові 

прикмети, про які він забув повідомити під час допиту.  

Питання: 

Оцініть дії слідчого. 

Чи були порушені слідчим вимоги закону щодо пред’явлення особи для 

впізнання? 

 

9. Прокурор, з додержанням вимог кримінального процесуального 

законодавства, пред’явив потерпілому Паюлу фотознімок підозрюваного 

Таварткіладзе для впізнання разом з іншими фотознімками. Потерпілий Паюл 

заявив, що він не може впізнати особу, яка вчинила проти нього злочин, по 

фотознімках, але зможе впізнати її коли побачить. У зв`язку з цим прокурор 

пред’явив потерпілому Паюлу підозрюваного Таварткіладзе разом з іншими 

особами, які не мали різких відмінностей в зовнішності, віці та одязі. У результаті 

проведеного впізнання  Паюл  вказав на Таварткіладзе, як особу, що скоїла злочин, 

та пояснив за якими ознаками він його впізнав та при яких обставинах  бачив. 

Питання: 

Оцініть дії прокурора і доказове значення пред`явлення для впізнання. 

Які існують види пред`явлення для впізнання? 

 

10. З Одеського музею західного і східного мистецтва було викрадено картину 

Караваджо ―Взяття Христа під варту‖. Через деякий час у результаті співпраці МВС 

України з німецькими колегами були затримані члени транснаціонального 

організованого злочинного угрупування, у яких вказана картина була вилучена і 

повернута на Україну. Директор музею Островський заявив, що він зможе впізнати 

викрадену картину. 

Питання: 

Які слідчі дії повинен провести слідчий, аби встановити, що викрадена і 

повернена до музею картина – одна й та ж сама? 

 

11. Слідчий, здійснюючи кримінальне провадження щодо викрадення майна з 

квартири Никодименко, маючи достатні дані про те, що викрадені речі можуть 

знаходитись на квартирі у батька підозрюваного, за погодженням з прокурором 

звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення там обшуку. Під час 

обшуку, що проводився на підставі ухвали слідчого судді, була присутня запрошена 

слідчим потерпіла Никодименко. Серед інших речей, про які було вказано в ухвалі 

слідчого судді, слідчий вилучив також зимове жіноче пальто Никодименко, 

зникнення якого вона і не помітила, але запевняла, що воно належить саме їй. За 
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результатами проведення слідчої дії слідчий склав два протоколи − обшуку та 

пред’явлення речей для впізнання. 

Питання: 

Оцініть дії слідчого і доказове значення протоколів. 

Чи можна проводити обшук у осіб, які не є підозрюваними у кримінальному 

провадженні? 

Чи можна вилучати під час обшуку речі, про які прямо не вказано в ухвалі 

слідчого судді про дозвіл на обшук? 

Якщо так, то які процесуальні дії з цими речами необхідно здійснити далі?  

 

12. У квартирі Панасенка, який підозрювався в отруєнні громадян талієм, 

слідчий проводив обшук застосовуючи при цьому безперервний відеозапис ходу 

проведення обшуку, у зв’язку з чим поняті не були запрошені для участі в цій 

слідчій дії. Під час проведення обшуку слідчий помітив, що Панасенко кинув у 

кишеню своєї бабусі невеликий пакунок. 

Питання: 

Як повинен діяти слідчий у цій ситуації? 

Чи дозволяє закон проводити обшук без участі понятих?  

Якщо так, то в яких випадках? 

 

13. Огляд місця події за заявою про крадіжку з магазину слідчий провів з 

участю директора цього ж магазину. У протоколі огляду він вказав, що невідомий 

злочинець проник до магазину, розбивши віконне скло. Частки розбитого скла він 

зібрав у пакет для подальшого дослідження. Крім того, слідчий записав до 

протоколу, що згідно із заявою директора з каси магазину викрадено гроші, а саме 5 

тисяч гривень. Біля магазину були виявлені сліди взуття. Слідчий не зафіксував їх, а 

лише вказав у протоколі, що, за словами директора магазину, ці сліди залишені ним 

самим. 

Питання: 

Дайте оцінку діям слідчого. 

 

14. Допитана під час досудового розслідування про грабіж потерпіла Бузина 

повідомила, що одного із злочинців можна легко впізнати по численних 

татуюваннях на руках та шиї. Вона добре запам’ятала, що у нього на середньому 

пальці лівої руки є татуювання у вигляді хреста. 

Питання: 

Як перевірити показання потерпілої при тому, що підозрюваними у вчиненні 

даного кримінального правопорушення є Кузьменко та Потапенко? 

Хто може прийняти рішення про проведення слідчої дії у даному випадку?  

 

15. За матеріалами кримінального провадження, розпочатого у результаті 

порушення правил безпеки руху, що призвело до зіткнення двох автомобілів і 

загибелі одного пасажира, слідчий, з метою перевірки і уточнення відомостей, які 

мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, 

вирішив провести слідчий експеримент за участю тих же автомобілів, які було 
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відновлено. Відтворення дій та обставин цієї події знову призвело до зіткнення 

автомашин, через що дістав легкі тілесні ушкодження понятий (який сидів в одній з 

машин і спостерігав за розвитком подій), але підтвердив правдивість показань водія, 

який брав участь у слідчому експерименті. 

Питання: 

Оцініть дії слідчого.  

Чи мають доказове значення результати цієї слідчої дії? 

 

16. Бровкін підозрювався у вчиненні квартирної крадіжки шляхом 

проникнення через відчинене вікно. За заявою потерпілого серед викрадених речей 

був і телевізор ―Sony‖, документи на який ним були надані. Бровкін заперечував 

крадіжку телевізора, пояснюючи це тим, що такий телевізор ―Sony‖, котрий 

зазначений у заяві потерпілого, за своїми габаритами не може пройти через вікно 

квартири. Слідчий вирішив провести слідчий експеримент, проте потерпілий не 

погоджувався на проведення даної слідчої дії у його житлі. 

Питання: 

Чи можна провести слідчий експеримент у житлі особи, якщо вона заперечує 

проти цього? 

Який порядок проведення слідчого експерименту у наведеній ситуації? 

 

17. Під час кримінального провадження щодо вчинення квартирної крадіжки 

Плахутою, який разом з матір’ю приїхав у Україну два роки тому з Молдови, 

виникла проблема встановлення віку Плахути, у зв’язку з відсутністю у нього 

документів про його вік. Мати неповнолітнього заявила, що її синові ще не 

виповнилось 14 років, але відповідних документів (свідоцтва про народження) вона 

не має і не знає де вони можуть знаходитися.  

Питання: 

Яких заходів має вжити слідчий для встановлення віку у цій ситуації? 

 

18. Кирилюк підозрювався у вчиненні розбійного нападу. Слідчий звернув 

увагу на дивну поведінку Кирилюка, який не завжди логічно давав показання, 

забував про що говорив. У зв’язку з цим у слідчого виникли сумніви щодо його 

психічного стану.  

Питання: 

Які процесуальні дії має здійснити слідчий в даній ситуації? 

Як повинен діяти слідчий, якщо Кирилюк відмовиться від участі у 

процесуальній дії, яку вирішить провести слідчий? 

 

19. Озеров підозрювався у вчиненні службового підроблення (ч. 2 ст. 366 КК 

України). У кримінальному провадженні була проведена почеркознавча експертиза з 

метою встановлення особи, яка поставила підпис у фіктивних документах. Експерт 

надав висновок, що підписи виконані Озеровим. Проте, сторона захисту не 

погодилася з таким висновком експерта та виявила бажання самостійно залучити 

експерта для проведення експертизи.  

Питання: 
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Чи передбачена кримінально-процесуальним законодавством можливість 

сторони захисту залучати експертів для проведення експертизи? 

Якщо так, то який порядок залучення експертів стороною захисту? 

 

Уміння, які мають бути вироблені: надавати кримінальну процесуальну 

характеристику слідчим (розшуковим) діям; якісно проводити слідчі (розшукові) дії. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: складання 

службових та процесуальних документів під час вивчення теми: рапорт, протокол, 

клопотання, постанову. 

 

Рекомендована література до Теми 10:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 

ТЕМА 11. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 

 

Практичне заняття  – 2 год. 

План 

1. Поняття, підстави та значення повідомлення особи про підозру. 

2. Випадки, зміст та форма повідомлення особи про підозру. 

3. Процесуальний порядок повідомлення особи про підозру.  

4. Зміна повідомлення про підозру. 

5. Допит підозрюваного. 

 

1. Громадянин Іванов О.А. був затриманий на місці вчинення кримінального 

правопорушення та негайно доставлений до райуправління внутрішніх справ. 

Слідчий невідкладно повідомив йому права передбачені ст. 42 КПК, а на прохання 

підозрюваного детально роз’яснити кожне із зазначених прав, надав Іванову для 



 

 

36 

 

ознайомлення науково-практичний коментар до КПК та підручник «Кримінальний 

процес України». 

Питання: 

Оцініть дії слідчого. Перерахуйте права підозрюваного. 

 

2. Після доставлення затриманого громадянина Петрова О.А. до підрозділу 

органу досудового розслідування було з’ясовано що він є адвокатом. У зв’язку із 

цим  слідчий негайно повідомив підозрюваному про його права, а також за 

погодженням з прокурором районної прокуратури вручив Петрову О.А. 

повідомлення про підозру. 

Питання: 

Оцініть дії слідчого. 

 

3. При проведенні досудового розслідування слідчий виявив підстави для 

зміни раніше повідомленої підозри яке було складене прокурором. У зв’язку із цим 

слідчий особисто склав та вручив підозрюваному нове повідомлення про підозру та 

у добовий строк повідомив про прийняте рішення прокурора. 

Питання: 

Оцініть дії слідчого. Який процесуальний порядок зміни повідомлення про 

підозру? 

 

4. Громадянин Іванов О.А. був затриманий на місці вчинення кримінального 

правопорушення та доставлений до підрозділу органу досудового розслідування. 

Слідчий склав протокол про затримання, копію якого негайно вручив затриманому 

та повідомив, що повідомлення про затримання буде вручено після того, коли 

слідчий суддя обере щодо нього один із запобіжних заходів, які передбачені у ст. 176 

КПК. 

Питання: 

 

Оцініть дії слідчого. Який процесуальний порядок вручення письмового 

повідомлення про підозру? 

 

5. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що злочин вчинив 

громадянин Петров О.А. Слідчий за погодженням з прокурором склав відповідне 

письмове повідомлення про підозру та направив його поштою за місцем проживання 

підозрюваного, а у телефонній розмові зобов’язав Петрова О.А. з’явитися до органу 

досудового розслідування у продовж 24 годин для проведення допиту. 

Питання: 

Чи відповідають дії слідчого вимогам КПК? 

 

6. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що злочин вчинив 

громадянин Петров О.А. Слідчий за погодженням з прокурором склав відповідне 

письмове повідомлення про підозру. У телефонній розмові зі слідчим Петров О.А. 

відмовився з’являтися за викликом та повідомив що ніякого кримінального 

правопорушення він не вчиняв. На наступний день слідчий надав оперативним 
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підрозділам доручення про негайний привід Петрова О.А. для вручення йому 

письмового повідомлення про підозру. 

Питання: 

Чи відповідають дії слідчого вимогам КПК? 

 

7. При врученні письмового повідомлення про підозру, слідчий повідомив 

неповнолітньому Іванову О.А., що правова кваліфікація кримінального 

правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється буде визначена після 

проведення його допиту у присутності захисника.  

Питання: 

Чи відповідають дії слідчого вимогам КПК? У яких випадках участь захисника є 

обов’язковою? 

 

8. Перебуваючи у нетверезому стані, Іванов О.А. був затриманий 

безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення та доставлений до 

підрозділу органу досудового розслідування. Слідчий склав протокол про 

затримання, повідомлення про підозру та надав відповідальному за перебування 

затриманих вказівку вручити ці документи підозрюваному у продовж 48 годин з 

моменту затримання. 

Питання: 

Оцініть дії слідчого.  

 

9. Перебуваючи у приміщенні підрозділу органу досудового розслідування, 

підозрюваний відмовився отримувати письмове повідомлення про підозру від 

слідчого, посилаючись на те, що таке повідомлення йому має бути вручено 

виключно прокурором у присутності його захисника. 

Питання: 

Як діяти  слідчому у цій ситуації? 

 

Уміння, які мають бути вироблені чітко визначати підстави та процесуальний 

порядок повідомлення про підозру. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: складання службових 

та процесуальних документів під час вивчення теми: рапорт, протокол, клопотання, 

постанова. 

 

Рекомендована література до Теми 11:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 
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Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 

 

ТЕМА 12. ЗУПИНЕННЯ І ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Практичне заняття  – 4 год. 

План 

 

1. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового 

розслідування. 

2. Форми закінчення досудового розслідування.  

3. Закриття кримінального провадження. 

4. Звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

5. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування 

примусових заходів виховного чи медичного характеру. 

 

1. При врученні письмового повідомлення про підозру, громадянин Іванов 

О.А. заявив клопотання про зупинення досудового розслідування у зв’язку із тим, 

що він хворий на відкриту форму туберкульозу, надавши при цьому відповідну 

медичну довідку. 

Як діяти слідчому у цій ситуації? Які підстави зупинення досудового 

розслідування передбачені КПК? 

 

2. При проведенні досудового розслідування встановлено, що підозрюваний 

Іванов О.А. переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності. Виконаними у справі всіма слідчими  (розшуковими) та іншими 

процесуальними діями місцезнаходження особи невстановлено. У зв’язку із цим 

слідчий виніс постанову про зупинення досудового розслідування, а її копію 

направив прокурору. 

Чи відповідають дії слідчого вимогам КПК? Який процесуальний порядок 

зупинення досудового розслідування? 

 

3. Після зупинення досудового розслідування у зв’язку із тяжкою хворобою 

підозрюваного слідчий, з метою уточнення деяких обставин справи вирішив 

повторно допитати потерпілого. 
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Оцініть дії слідчого. Які слідчі (розшукові) дії дозволяється проводити після 

зупинення досудового розслідування? 

 

4. Прокурор виніс постанову про зупинення досудового розслідування у 

зв’язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного 

співробітництва. Слідчий суддя, скасовуючи цю постанову вказав на те, що такі 

процесуальні дії мають бути виконані без прийняття рішення про зупинення 

досудового розслідування оскільки місцезнаходження підозрюваного за кордоном 

встановлено і необхідно вирішувати питання про його екстрадицію. 

Чи відповідають дії слідчого судді вимогам КПК? 

 

5. На дванадцятий день після отримання копії постанови про закриття 

кримінального провадження потерпілий надіслав поштою прокуророві на неї скаргу. 

Прокурор погодившись із позицією потерпілого виніс постанову про скасування 

постанови слідчого у зв’язку із необґрунтованістю. 

Оцініть дії прокурора. Який процесуальний порядок закриття кримінального 

провадження? 

 

6. Захисник підозрюваного, ознайомлюючись із матеріалами досудового 

розслідування, заявив клопотання слідчому про надання йому можливості 

ксерокопіювати окремі документи, а також надати доступ до приміщення органу 

досудового розслідування де зберігаються речові докази. 

Які мають бути дії слідчого? Який процесуальний порядок відкриття 

матеріалів іншій стороні? 

 

7. Прокурор надіслав запит захиснику підозрюваного, щодо надання доступу 

до документів, відомості з яких сторона захисту має намір використати у суді як 

докази. Надаючи відповідь на запит, захисник відмовив прокуророві у доступі, 

посилаючись на те, що ці відомості можуть бути використані прокурором на 

підтвердження винуватості обвинуваченого. 

Чи відповідають дії захисника вимогам КПК? Як діяти прокурору у цій 

ситуації?  

 

8. Не погодившись із обвинувальним актом на тій підставі, що у ньому не 

вказано обставин, які обтяжують чи пом’якшують покарання, прокурор дав усну 

вказівку слідчому усунути зазначений недолік у триденний строк.   

Чи відповідає це рішення нормам КПК? Які відомості має містити 

обвинувальний акт? 

 

9. Слідчий заявив клопотання прокурору про продовження строку досудового 

розслідування до трьох місяців у зв’язку з тим, що у нього в провадженні 

знаходиться значна кількість кримінальних проваджень. Прокурор виніс постанову 

про відмову у продовженні строку досудового розслідування. 

Чи відповідають дії слідчого та прокурора вимогам КПК? Які підстави 

продовження строку досудового розслідування? 
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Уміння, які мають бути вироблені:  приймати рішення щодо зупинення, 

відновлення і закінчення досудового розслідування. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: складання 

службових та процесуальних документів під час вивчення теми: рапорт, протокол, 

клопотання, обвинувальний акт, постанова. 

 

Рекомендована література до Теми 12:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 

ТЕМА 13. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

Практичне заняття  – 2 год. 

План 

1. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи 

прокурора під час досудового розслідування. 

2. Ухвали слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового 

розслідування.  

3. Види рішень за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність прокурора. 

 

1. Слідчий, встановивши при проведенні досудового розслідування відсутність 

події кримінального правопорушення, прийняв рішення про закриття кримінального 

провадження та роз’яснив заявнику, що він має право оскаржити це рішення 

керівнику органу досудового розслідування. 

Питання: 
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Чи є вірним роз’яснення слідчого? Які рішення слідчого можуть бути 

оскаржені? 

 

2. Свідок Іванов О.А. усно повідомив прокурору про те, що слідчий допитував 

його з 8 години ранку до 17 години вечора, а після завершення допиту не надав йому 

можливості йому ознайомитись із протоколом допиту, а зобов’язав його підписати 

не читаючи. 

Питання: 

 

Чи відповідають дії слідчого вимогам КПК України? Як повинен діяти 

прокурор у цій ситуації? 

 

3. Захисник підозрюваного звернувся до прокурора зі скаргою на дії слідчого 

про те, що останній відмовив йому у задоволенні клопотання про побачення з 

підозрюваним до першого допиту. 

Питання: 

Як повинен діяти прокурор у цій ситуації? Чи правомірні дії слідчого? 

 

4. Прокурор виніс постанову про зупинення досудового розслідування у 

зв’язку із тим, що місцезнаходження підозрюваного невідоме, яку через три дні 

направив потерпілому. Потерпілий на дев’ятий день надіслав скаргу на цю 

постанову до суду. Слідчий суддя повернув скаргу мотивуючи своє рішення тим, що 

скарга подана після закінчення передбаченого законом строку, а потерпілий не 

порушує питання про його поновлення. 

Питання: 

Чи відповідають дії слідчого судді нормам КПК?  

 

5. Прокурор надав усну вказівку слідчому зупинити досудове розслідування та 

передати йому матеріали розслідування у зв’язку із тим, що йому необхідно 

підготувати аналітичну довідку по цьому кримінальному провадженню до 

Генеральної прокуратури України. 

Питання: 

Як діяти слідчому у цій ситуації? Який процесуальний порядок оскарження дій 

та рішень прокурора? 

 

6. Розглядаючи скаргу потерпілого на постанову про закриття кримінального 

провадження у зв’язку із відсутністю в діянні складу кримінального 

правопорушення, слідчий суддя відмовив у її задоволенні, на тій підставі, що у 

судове засідання з’явився слідчий, а не прокурор, якому слідчий направив копію 

цього рішення. 

Питання: 

Чи відповідають дії слідчого судді вимогам КПК? Який процесуальний 

порядок розгляду скарг на рішення слідчого?  
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Уміння, які мають бути вироблені: чітко визначати підстави та процесуальний 

порядок оскарження ухвал слідчого судді, а також порядок оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності прокурора під час досудового розслідування.. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: складання 

службових та процесуальних документів під час вивчення теми: рапорт, протокол, 

клопотання, постанову. 

 

Рекомендована література до Теми 13:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 

 

ТЕМА 14. ПІДСУДНІСТЬ ТА ПІДГОТОВЧЕ СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

Практичне заняття  – 2 год. 

План 

1. Підсудність у кримінальному судочинстві. 

2. Процесуальний порядок та строки підготовчого судового провадження. 

 

. Охрименка було притягнуто до кримінальної відповідальності за крадіжку. При 

розгляді справи суд дійшов висновку про доцільність передачі справи в інший суд за 

місцем знаходження більшості свідків. 

Питання: 

1. Чи має на це право суд, який почав розгляд справи? 

2. Який порядок вирішення питання про передачу справи з одного суду до іншого 

за КПК України? 

3. Як треба вирішити питання про підсудність в описаній ситуації, якщо при 

розгляді кримінального провадження в суді виявиться, що воно підсудне іншому 

однойменному суду за територіальною ознакою або суду, що стоїть вище? 
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2. Група осіб скоїла декілька крадіжок  індивідуального майна громадян та 

території декількох областей України і була притягнута до кримінальної 

відповідальності. 

Постало питання про те, до якого суду слід надіслати справу для розгляду. 

Питання: 

Як це питання вирішується за КПК України? 

 

3. Голова місцевого Заводського районного суду м. Запоріжжя одержав 

кримінальне провадження про обвинувачення в хуліганстві неповнолітнього 

Горобця і вважаючи, що це провадження за територіальною підсудністю повинно 

розглядатися судом Ленінського району, направив її до цього суду. 

Голова останнього вважав, що кримінальне провадження направлено з 

порушенням правил про територіальну підсудність і повернув її до суду Заводського 

району. Голова Заводського районного суду надіслав кримінальне провадження до 

Запорізького апеляційного суду для визначення підсудності. 

Питання: 

1. Чи були порушені вимоги закону про порядок передачі справ з одного суду до 

іншого? 

2. Яке рішення повинен прийняти голова апеляційного суду? 

3. В чому суть правила про недопустимість спорів про підсудність? 

 

Уміння, які мають бути вироблені: правильно визначати підсудність 

кримінальних проваджень та порядок підготовчого судового провадження. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: складання 

службових та процесуальних документів під час вивчення теми: рапорт, протокол, 

клопотання, постанову. 

 

Рекомендована література до Теми 14:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  
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6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: 

у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; за заг. 

ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 

 

ТЕМА 15. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД 

Практичне заняття  – 2 год. 

План 

1. Сутність і значення стадії судового розгляду.  

2. Загальні положення судового розгляду. 

3. Етапи судового розгляду, їх зміст. 

4. Поняття і значення вироку. Види вироків та їх зміст. 

5. Провадження в суді присяжних. 

 

1. Під час розгляду місцевим (районним) судом кримінального провадження про 

обвинувачення Федорова у скоєнні ним злочину, передбаченого ч.3 ст.152 КК 

України, захисникові обвинуваченого стало відомо, що суддя Решетило, який був у 

складі судової колегії, є родичем потерпілої. Не дивлячись на те, що ця обставина 

стала відома вже під кінець судового слідства, захисник заявив відвід судді, який був 

підтриманий державним обвинувачем. Суд, порадившись у повному складі на місці, 

прийняв протокольну ухвалу, якою задовольнив заяву захисника. На зміну вибулому 

судді в судове засідання був викликаний суддя Калина. 

Після прибуття судді Калини судове засідання було продовжене. На питання 

головуючого про необхідність поновлення всього судового слідства в даному 

кримінальному провадженні, Калина відповів, що з метою економії часу та 

враховуючи, що обставини кримінального провадження він знає з преси, яка багато 

писала про цей злочин, судове слідство поновлювати немає необхідності. Суд 

продовжив розгляд кримінального провадження і виніс обвинувальний вирок. 

Питання: 

1. Ким і кому з учасників судового розгляду можуть бути заявлені відводи? 

2. Коли за загальним правилом подаються заяви про відводи? 

3. Який порядок вирішення заявлених відводів суддям та іншим учасникам 

судового розгляду? 

4. В чому полягає суть правила про незмінність складу суду при розгляді 

кримінального провадження? 

5.Чи були допущені порушення процесуального закону з боку суду?  

 

2. Кондратюк, який обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого п.7 ч.2 

ст.115 КК України, зробив у судовому засіданні заяву про відмову від послуг свого 

захисника Гикавки. Своє рішення він мотивував тим, що "моя позиція в 

кримінальному провадженні не співпадає з позицією мого захисника". 

Вислухавши думку учасників судового розгляду, суд відхилив клопотання 

обвинуваченого, мотивуючи тим, що санкція статті, за якою кваліфікується злочин, 

передбачає довічне ув’язнення і скоєне обвинуваченим Кондратюком вбивство 

відноситься до особливо тяжких злочинів. В процесі судового слідства 
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обвинувачений знову заявив клопотання про відмову від захисника. Адвокат Гикавка 

підтримав це клопотання, підтвердивши, що дійсно їх позиції мають істотні 

розбіжності. 

За таких обставин суд задовольнив клопотання обвинуваченого, звільнив 

адвоката від участі в судовому засіданні і продовжив розгляд справи без участі 

захисника. 

Питання: 

1. Якими правами наділений обвинувачений під час судового розгляду? 

2. Які процесуальні функції захисника в судовому розгляді? 

3. В чому полягає суть заборони "відмови захисника в судовому засіданні від 

захисту обвинуваченого"? 

4. Чи допустив суд порушення права обвинуваченого на захист у даному 

провадженні? 

 

3. Кримінальне провадження про обвинувачення Сидоренка і Георгадзе за ч.3 

ст.185 КК України, була призначена до розгляду на 10 годину 20 лютого 2002 року. 

На цей час у судове засідання були доставлені обвинувачені, які тримались під 

вартою, та з'явились всі учасники судового розгляду і викликані в суд свідки. 

О 10 год.45 хвилин суддя відкрив судове засідання. Після цього він перевірив, 

хто з учасників судового розгляду з'явився. Попередивши викликаних свідків про 

відповідальність за відмову та дачу завідомо неправдивих показань, суддя видалив їх 

із залу суду. Потім він встановив особистості обвинувачених і всіх учасників 

судового розгляду та опитав їх, чи довіряють вони йому розглянути дане 

кримінальне провадження. 

Одержавши від всіх стверджувальну відповідь, суддя оголосив про початок 

судового слідства і запропонував по черзі державному обвинувачеві, захисникові та 

обвинуваченим дати свої пропозиції щодо встановлення порядку дослідження 

доказів. 

Питання: 

1. Яке призначення підготовчої частини судового розгляду? 

2. Якій порядок (послідовність) проведення підготовчої частини? 

3. Чи було допущено порушення суддею порядку проведення підготовчої 

частини? Якщо так, то в чому воно полягає? 

4. Чи вправі учасники судового розгляду звертати увагу судді в судовому 

засіданні на допущені ним порушення процесуального закону або заперечувати його 

дії? 

5. Складіть письмову схему послідовності дій суду у підготовчій частині 

судового засідання. 

 

6. В процесі допиту обвинуваченого Забіяки суддя порівняв його показання в 

суді з показаннями на досудовому слідстві і звернув увагу на розходження в них. 

Захисник обвинуваченого просив суддю дотримуватись порядку оголошення 

показань обвинуваченого, передбаченого законом. 

Питання: 

1. Чи правильним було зауваження захисника і якщо правильним, то чому? 
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2. Чи допускається на судовому слідстві відтворення звукозапису показань 

обвинуваченого, даних в стадії досудового розслідування? 

 

7. Виступаючи з останнім словом, обвинувачений Борисенко заявив, що після 

судового слідства та дебатів він усвідомив, що уникнути відповідальності йому не 

вдається, а тому хоче щиро розповісти про всі свої злочинні дії та дії інших 

співучасників, які до кримінальної відповідальності не притягнуті і цим пом'якшити 

свою вину і відповідальність. 

Питання: 

Як має поступити суддя у такій ситуації? 

 

8. Вийшовши до нарадчої кімнати для постановлення вироку, суддя дійшов  

висновку, що обвинувачений є винним у скоєні злочину, але на даний час він 

перестав бути суспільно-небезпечною особою. 

Питання: 

Яке рішення має бути прийнятим суддею? 

 

9. При обговоренні вироку, який належало винести обвинуваченому, думки 

складу суду розділились: один вважав, що обвинуваченого слід виправдати, троє 

інших висловились за те, щоб засудити обвинуваченого до 12 років позбавлення 

волі, а п'ятий запропонував призначити покарання у вигляді шести років 

позбавлення волі. 

Питання: 

Як повинен діяти суд у цій ситуації? 

 

10. На четвертий день після постановлення вироку до голови суду звернувся 

виправданий і попросив надати йому можливість зняти копію з вироку щоб потім 

передати її за місцем роботи. Голова суду роз'яснив, що копія вироку буде 

направлена після того, як звідти надійде офіційний запит. 

Питання: 

Чи є правильним таке роз'яснення? 
 

Уміння, які мають бути вироблені: визначати обсяг доказів, що підлягають 

дослідженню у судовому засіданні та порядок їх дослідження, межі судового 

розгляду 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: складання 

службових та процесуальних документів під час вивчення теми: рапорт, протокол, 

клопотання, постанову. 

 

Рекомендована література до Теми 15:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 
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2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 

ТЕМА 16. ПРОВАДЖЕННЯ З ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ 

Практичне заняття  – 2 год. 

План 

1. Види перегляду судових рішень у кримінальному процесі. 

2. Правова природа, сутність і завдання перевірки судових рішень в апеляційному 

порядку. 

3. Суть і завдання касаційного провадження. 

4. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України. 

5. Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими 

обставинами. 

 

1. Захисник засудженого Іванчука на 35-й день після проголошення вироку подав 

апеляційну скаргу, в якій доводив, що Іванчука засуджено незаконно, і просив вирок 

скасувати, а провадження — закрити. Захисник просив апеляційний суд відновити 

строк на оскарження вироку тією підставою, що копії вироку відразу після його 

проголошення він не одержав, а через два дні вибув за дорученням одного із своїх 

клієнтів до іншого міста. 

Повернувшись, він довідався, що його підзахисний, одержавши копію вироку на 

30-й день після його проголошення, не бажає більше "псувати свої нерви" і 

стверджує, що вироком він задоволений. Перебуваючи під вартою, він написав заяву 

адміністрації слідчого ізолятора, щоб його чим скоріше відправили в "зону" для 

відбування покарання. Не дивлячись на відсутність згоди підзахисного, захисник 

вирішив оскаржити вирок. 

Питання: 

1. Хто є суб’єктом апеляційного оскарження вироків? 

2. Чи вироки всіх судів підлягають оскарженню? 

3. Які строки оскарження вироків і принесення на них подань? 
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4. Чи можна відновити пропущений строк на оскарження (чи принесення 

подання) вироку? Якщо можна – в якому порядку? 

5. Чи зв'язаний захисник думкою свого підзахисного (підсудного) щодо 

оскарження вироку? 

6. Чи вправі засуджений чи виправданий відкликати апеляційну скаргу, подану 

своїм захисником? 

7. Як має бути вирішена описана у фабулі правова ситуація? 

 

2. Розглянувши справу про обвинувачення Маркова у вчиненні злочину, 

передбаченого ч.1 ст.152 КК України, місцевий (районний) суд постановив 

виправдувальний вирок. В той же день, коли був проголошений вирок, слідчому 

стало відомо, що виправданий Марков та його родичі вчинили вплив на потерпілу і 

свідків, в результаті чого остання давала в суді неправдиві показання. Він негайно 

викликав названих осіб і допитав їх. Протоколи допитів, в яких містилась інформація 

про те, що виправданий та його родичі погрожували потерпілій, а свідкам обіцяли 

винагороду за дачу вигідних показань, передав прокурору району, який підтримував 

обвинувачення Маркова в суді. Прокурор негайно підготував і подав до обласного 

суду апеляційне подання, до якого додав вищезгадані протоколи допиту в якості 

нових матеріалів. 

Розглянувши подання та надані матеріали (протоколи допитів), апеляційний суд 

скасував вирок і направив справу на нове розслідування. 

Питання: 

1. Чи був дотриманий прокурором порядок оскарження і принесення апеляційних 

подань на вироки? 

2. Як має вчинити апеляційний суд, коли він одержить апеляційну скаргу чи 

подання, які подані безпосередньо до апеляційної інстанції? 

3. Яка Ваша думка щодо законності рішення апеляційного суду? 

 

3. Таранець і Чопко були засуджені за вчинення опору представникам влади. 

Таранець подав апеляційну скаргу відразу ж після винесення вироку. З вини 

працівників канцелярії слідчого ізолятора касаційна скарга пролежала 20 днів без 

руху і лише потім надійшла до суду. Місцевий (районний) суд направив її в 

апеляційну інстанцію. 

Тим часом апеляційна інстанція розглянула справу за скаргою Чопка, стосовно 

якого вирок був змінений. Одночасно була знижена міра покарання і Таранцю. 

Питання: 

 Як належить поступити апеляційній інстанції після одержання апеляційної 

скарги Таранця, враховуючи, що: а) в скарзі наводились аргументи для скасування 

вироку стосовно Таранця і направлення справи для додаткового розслідування; б) в 

скарзі міститься лише прохання про пом'якшення міри покарання. 

 

4. Вироком суду Приступа був визнаний винним у вчиненні злочину, 

передбаченого ч.3 ст.286 КК України і засуджений до 4-х років позбавлення волі у 

колонії-поселенні для осіб, які вчинили злочини з необережності, з позбавленням 

права керування транспортними засобами на 3 роки. 
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Засуджений вчинив злочин за таких обставин: 18 грудня 2001 року на 

закріпленому за ним автомобілі ЗІЛ-130 з причепом він їхав автотрасою Львів-Київ 

до м.Рівне. Перед селищем Олесько (на 74-му кілометрі), здійснюючи обгін 

автомобіля ГАЗ-53, Приступа порушив Правила дорожнього руху (не подав 

своєчасно сигналу, наблизився до автомобіля на відстань 10-12 метрів). Керована 

ним автомашина зачепила за лівий борт автомобіль ГАЗ-53 і вдарила його причепом. 

Від удару причеп розвернуло і він перевернувся, потягнувши за собою в кювет і 

автомобіль. В результаті дорожньо-транспортної пригоди дві особи загинули, а один 

одержав середньої тяжкості тілесні ушкодження. На судовому слідстві було 

встановлено, що особливо тяжкі наслідки мали місце виключно з вини засудженого. 

Прокурор приніс апеляційне подання на вирок суду, в якому поставив питання про 

скасування вироку за м'якістю призначеного засудженому покарання. 

Питання: 

1. На яку апеляційну підставу послався прокурор у своєму поданні? Якою 

статтею вона передбачена в КПК? 

2. Які наслідки тягне за собою розгляд справи в апеляційному порядку, якщо 

обране судом покарання не відповідає тяжкості злочину та особі засудженого? 

3. В яких випадках апеляційна інстанція може самостійно виправити помилку 

суду першої інстанції в частині кримінального покарання? 

  4. Чи вправі апеляційний суд переглянути вирок в частині цивільного позову, 

збільшивши суму, яку необхідно стягнути з засудженого (цивільного  відповідача)? 

 

5. Під час розгляду колегією суддів палати Верховного Суду з кримінальних 

справ у касаційному порядку кримінального провадження щодо Клопова, один із 

суддів - Пономаренко, який входив до складу колегії, повідомив про вкрай погане 

самопочуття. 

Враховуючи цю обставину, решта членів колегії своєю ухвалою увільнила 

Пономаренка від подальшої участі в розгляді кримінального провадження і рішення 

виносила без нього. 

Питання: 

Чи було допущено порушення кримінального процесуального закону 

вищевказаною колегією суддів? 

 

2. Миронова було засуджено за ч.1 ст.185 КК до двох років позбавлення волі за 

крадіжку державних коштів на суму 1400 грн. 

Прокурор області у касаційному поданні просив про скасування вироку і 

повернення кримінального провадження на новий судовий розгляд у зв’язку з 

необхідністю посилення покарання до трьох років позбавлення волі. 

Проведені вже після внесення подання уважні підрахунки показали, що сума 

викраденого ( і це підтверджується наявними у справі матеріалами) складає 1420 

грн. 

Питання: 

Як бути прокурору? Чи може він, виступаючи у суді касаційної інстанції, 

висловити іншу думку, ніж викладена у поданні? 
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3. Після того, як колегія суддів палати Верховного Суду з кримінальних справ 

заслухала пояснення викликаного до судового засідання потерпілого і захисника 

засудженого, а також думку прокурора області, головуючий запропонував усім 

присутнім залишити зал судового засідання. Всі ж судді залишились у залі на своїх 

місцях, де й винесли ухвалу про залишення вироку місцевого ( районного) суду без 

змін. 

Питання: 

Чи додержано колегією суддів вимоги кримінального процесуального закону, що 

стосуються нарадчої кімнати? 

 

4. Будяка визнано винним у вчиненні пограбування громадянина Копилова П.П. 

за таких обставин. 

6 липня 2002 року близько 22-ої години засуджений Будяк Б.Б. спільно з 

засудженим у цій справі Сальниковим С.С., знаходячись у нетверезому стані, 

присікалися на вул. Музичній до громадянина Копилова П.П., який повертався 

додому. Сальников ударив Копилова в груди і вихопив у нього сумку з особистими 

речами. Будяк підставив у цей момент ногу потерпілому, і той упав. Після цього 

нападники зникли. 

Засуджений Будяк визнав себе винним повністю. В касаційній скарзі захисник 

Ковальчук К.К. і засуджений просять про зниження покарання. 

З матеріалів кримінального провадження видно, що наступного дня він з’явився з 

каяттям і щиросердно повинився у скоєному. Крім того, він указав на свого 

співучасника – Сальникова, який, як стало відомо, був ініціатором злочину, і допоміг 

його затримати. Отож, під час визначення покарання суддя не зважив на всі 

обставини кримінального провадження, особу обвинуваченого і призначив йому 

занадто суворе покарання. Крім того, Будяк раніше не судимий, на роботі 

характеризується позитивно. 

Питання: 

Скласти касаційну скаргу. 

 

Уміння, які мають бути вироблені: правильно обчислювати строки 

апеляційного та касаційного оскарження, що передбачені законом; складати 

відповідні процесуальні документи; чітко визначати рішення, які можуть бути 

оскарженні в апеляційному та касаційному порядку. Встановлювати коло осіб, які 

мають право на апеляційне та касаційне оскарження. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: складання 

службових та процесуальних документів під час вивчення теми: рапорт, протокол, 

клопотання, постанову. 

 

Рекомендована література до Теми 16:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 
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2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 

 

ТЕМА 17. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ 

Практичне заняття  – 2 год. 

План 

1. Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень. 

2. Набрання судовим рішенням законної сили. Наслідки набрання законної 

сили судовим рішенням. 

3. Порядок та строки звернення судового рішення до виконання. 

4. Процесуальний порядок розгляду та вирішення питань, які виникають під 

час виконання вироку. 

5. Нагляд за дотриманням законів під час виконання судових рішень. 

 

1. У вироку суду не вирішене питання про документи, які вилучені під час 

провадження досудового розслідування. 

Питання: 

Яким чином може бути вирішене це питання після набрання вироком законної сили? 

 

2. Суд виніс виправдувальний вирок щодо Пронькіна, який утримувався під вартою. 

Питання: 

Коли виправдувальний вирок набуває законної сили і підлягає виконанню? 

3. Вирок щодо Ашихіна змінено в порядку апеляції: йому замість трьох років 

позбавлення волі призначено покарання у вигляді одного року виправних робіт. 

Питання: 

Який порядок звернення вироку до виконання? 

 

4. Луценка засуджено за пограбування до двох років позбавлення волі. Він заявив 

клопотання про звільнення від відбування покарання з випробуванням на півтора 
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року, поки його сину не виповниться 16 років і він не почне працювати, щоб 

допомагати хворій матері. 

Питання: 

Яким чином повинно бути вирішене клопотання Луценка? 

 

5. Гуренка засуджено до двох років позбавлення волі з іспитовим строком на три 

роки. Через деякий час після постановлення вироку його помістили до психіатричної 

лікарні у зв'язку з тяжкою психічною хворобою. Через рік він видужав, виписався з 

лікарні і знову вчинив злочин. 

Питання: 

Яким чином повинно бути вирішене питання про відбування Гуренком 

покарання? 

 

6. Дубового засуджено до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Після набрання вироком законної сили дружина засудженого заявила клопотання 

про повернення майна, яке належало особисто їй: сімейних коштовностей та 

хутряної шуби. 

Питання: 

В якому порядку повинно бути розглянуте клопотання Дубової? 

 

7. Маркова засудили до трьох років позбавлення волі за порушення правил 

дорожнього руху. Після відбування покарання Марков був прийнятий на роботу в 

той же автопарк, де працював до скоєння злочину. Через деякий час адміністрація 

автопарку вирішила клопотати про зняття судимості з Маркова. 

Питання: 

Яким чином може бути вирішене це питання? 

 

8. Цибков, який відбув покарання в колонії загального режиму, захворів тяжкою 

психічною хворобою. Дружина засудженого звернулась до адміністрації колонії з 

клопотанням про звільнення Цибкова від подальшого відбуття покарання і передачу 

його їй для піклування. 

Питання:  

В якому порядку може бути вирішене клопотання дружини засудженого? 

 

Уміння, які мають бути вироблені: визначати різницу між зверненням вироку 

до виконання та безпосеренє виконання вироку; чітко визначати питання, які 

вирішуються під час виконання судових рішень. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: складання 

службових та процесуальних документів під час вивчення теми: рапорт, протокол, 

клопотання, постанову. 

 

Рекомендована література до Теми 17:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 
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2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 

 

ТЕМА 18 МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Практичне заняття  – 2 год. 

План 

1. Поняття, сутність і загальні засади міжнародного співробітництва під час 

кримінального провадження. 

2. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. 

3. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція). 

4. Особливості кримінального провадження у порядку перейняття. 

5. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача 

засуджених осіб. 

 

1. 06.08.2012 року Оболонський районний суд в м. Києві постановив 

обвинувальний вирок щодо громадян Ісландії Йонсона та Ізельсона за вчинення 

ними діяння передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство вчинене групою 

осіб), а 11.08.2012 року від уповноваженого органу Ісландії надійшов запит до 

Генеральної прокуратури України про передачу засуджених для відбування 

покарання на батьківщині. 

Питання: 

Здійсніть юридичний аналіз ситуації. 

Які підстави та умови передачі засуджених для відбування покарання до 

іноземної держави? 

 

2. 09.09.2012 р. уповноваженим (центральним) органом України було прийняте 

рішення про направлення запиту про проведення обшуку, а 22.09.2012 р. надіслано 

запит уповноваженому (центральному) органу запитуваної сторони дипломатичним 
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шляхом. До запиту також було долучено перелік відомостей, які необхідно отримати 

від особи. Запит про міжнародну правову допомогу було погоджено у письмовій 

формі міським прокурором. 

Питання: 

Чи було в даному випадку дотримано процедуру направлення запиту про 

міжнародну правову допомогу? 

Якщо ні, то які порушення при цьому були допущені? 

Які вимоги пред’являються до змісту та форми запиту про міжнародну правову 

допомогу? 

 

4. Кримінальне провадження відносно громадянина РФ Парфьонова, яке 

знаходилося у провадженні СВ Солом’янського РУ, в установленому порядку було 

передано до РФ. Але у зв’язку з неможливістю встановлення усіх обставин слідчий 

Солом’янського РУ, який здійснював провадження, викликав свідка для здійснення 

його повторного допиту. 

Питання: 

Чи міг слідчий після передачі провадження здійснювати процесуальні дії по 

даному провадженню? Якщо так то який порядок їх виконання? 

 

5. В порядку надання міжнародної правової допомоги уповноваженими 

органами України до Польщі було направлено запит про проведення допиту а також 

обшуку в помешканні гр-на Польщі Моравського, який вчинив злочин на території 

України. Польською стороною запит було задоволено, слідчі дії були проведені. 

Питання: 

Проаналізуйте ситуацію. Які процесуальні порушення були допущені при 

наданні міжнародної правової допомоги? 

Які процесуальні дії потребують спеціального дозволу? 

 

6. У кримінальному провадженні по обвинуваченню громадянина Німеччини 

Шпіца за заподіяння легких тілесних ушкоджень громадянці Мусейчук, іноземна 

держава надала запит про видачу особи. 

Питання: 

Яку відповідь повинен надати орган, уповноважений здійснювати екстрадицію 

в Україні? 

За яких умов направляється запит про видачу особи? 

 

7. Громадянин Франції Нобре, перебуваючи у відпустці в Києві, був свідком 

вчинення умисного вбивства громадянина України. Під час провадження слідчих 

дій, виникла необхідність у його допиті. 

Питання: 

Який процесуальний порядок виклику особи, що перебуває за межами 

України? 

Куди направляється запит про виклик особи? 
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Уміння, які мають бути вироблені: аналізувати законодавство, що регулює 

міжнародне співробітництво під час кримінального провадження; оволодіти 

навичками складання основних процесуальних актів з питань міжнародного 

співробітництва в кримінальному судочинств. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: складання 

службових та процесуальних документів під час вивчення теми: рапорт, протокол, 

клопотання, постанова. 

 

Рекомендована література до Теми 18:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 

 

ТЕМА 19. ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Практичне заняття  – 4 год. 

План 

1. Поняття, сутність та види особливих порядків кримінального провадження. 

2. Кримінальне провадження на підставі угод. 

3. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. 

4. Поняття та процесуальний порядок кримінального провадження щодо окремої 

категорії осіб. 

5. Поняття та загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх. 

 

 

1. Громадянин Столбовий вчинив злочин, передбачений ст. 121 (Умисне тяжке 

тілесне ушкодження) КК України щодо громадянина Брауна. Захисник 

обвинуваченого подав до суду подання про укладення угоди про примирення між 
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обвинуваченим та потерпілим. Обвинувачений зобов’язався відшкодувати моральну 

шкоду, та оплатити лікування потерпілого. 

Питання: 

Яке рішення повинен прийняти суд? Який процесуальний порядок укладення 

угоди про примирення? 

2. За згодою Генерального прокурора України затримано професійного суддю 

за вчинення тяжкого злочину та обрано до нього запобіжний захід тримання під 

вартою. 

Питання: 

Чи правомірні дії Генерального прокурора? Особливості затримання і обрання 

запобіжного заходу щодо судді? 

 
3. Під час судового засідання Тихий, що вчинив злочин, за який передбачено 

покарання у вигляді довічного позбавлення волі, заявив клопотання про розгляд 

кримінального провадження стосовно нього судом присяжних. Під час голосування 

один із складу суду присяжних утримався від голосування. Суд, голос утриманого 

зарахував на користь Тихого. 

Питання: 

Чи буде задоволено клопотання Тихого? Чи мають право присяжні 

утримуватися від голосування? Чи правомірним є рішення суду під час підрахунку 

голосів? 

 

4. Під час судового розгляду, головуючий зробив зауваження присяжному, про 

те що він робив записи, які стосуються судового засідання. 

Питання: 

Чи правомірні дії головуючого? Визначте права та обов’язки присяжних. 

5. Слідчий СВ Мостиського РВ прийняв рішення про початок кримінального 

провадження у формі приватного обвинувачення на підставі заяви представника 

потерпілого Зав’ялова, щодо якого було вчинено кримінальне правопорушення за 

ознаками ч. 2 ст. 126 (побої з обтяжуючими обставинами) КК України. 

Питання: 

Дайте юридичну оцінку діям слідчого. Яким чином здійснюється кримінальне 

провадження у формі приватного обвинувачення? 

 

6. Слідчий СВ Нетішинського РВ провів обшук в помешканні депутата Міської 

Ради Невмиваки. Захисник обвинуваченого оскаржив рішення слідчого про 

проведення обшуку, оскільки щодо його підзахисного, з його слів, повинен 

здійснюватись особливий порядок кримінального провадження. 

Питання: 

Чи правомірними є дії слідчого в даному випадку? Які суб’єкти відносяться до 

осіб, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження? 

 

Уміння, які мають бути вироблені: аналізувати законодавство, що регулює 

особливі порядки кримінального провадження та складати основні процесуальні 

акти. 
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Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: складання 

службових та процесуальних документів під час вивчення теми: рапорт, протокол, 

клопотання, постанова, обвинувальний акт. 

 

Рекомендована література до Теми 19:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 
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2. Теми семінарських занять  

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, СУТЬ І ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Семінарське заняття - 2 год 

План 

1. Поняття, сутність та значення кримінального процесу. 

2. Завдання кримінального провадження. 

3. Поняття, види та значення кримінально-процесуальних гарантій. 

4. Система стадій кримінального процесу. 

5. Кримінально-процесуальна форма. 

6. Кримінально-процесуальні акти 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

поняття кримінального процесу; кримінально-процесуальна діяльність; завдання 

кримінального провадження; стадії кримінального процесу; кримінально-

процесуальні функції; кримінально-процесуальні правовідносини; кримінально-

процесуальна форма; кримінально-процесуальні гарантії; кримінально-процесуальні 

акти. 

Рекомендована література до Теми 1:  

1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 
ТЕМА 2. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗАКОН 

Семінарське заняття - 2 год 

План 

1. Поняття, сутність і значення кримінально-процесуального закону. 

2. Джерела кримінально-процесуального закону. 
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3. Поняття, види та структура кримінально-процесуальних норм. 

4. Дія кримінального процесуального закону.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

кримінальне процесуальне право – самостійна галузь права. Джерела кримінального 

процесуального права України. Поняття кримінального процесуального закону та 

його значення. Структура Кримінального процесуального кодексу України. Поняття, 

структура і види кримінальних процесуальних норм. Чинність кримінального 

процесуального закону у просторі, часі і щодо осіб. Значення рішень 

Конституційного Суду України, роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 

відомчих нормативних актів МВС і Генеральної прокуратури України для 

кримінального судочинства. Умови застосування кримінального процесуального 

закону за аналогією. 

 

Рекомендована література до Теми 2:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 

 

ТЕМА 3. ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Семінарське заняття  – 4 год. 

План 

1. Поняття і значення засад кримінального процесу. 

2. Система засад кримінального процесу. 

3. Конституційні засади кримінального процесу, їх значення та зміст: 
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 Принцип презумпції невинуватості та забезпечення доведенності вини.  

 Принцип свободи від самовикриття та право не свідчити проти близьких 

родичів та членів сім'ї.  

 Принцип заборони двічі притягувати до кримінальної  відповідальності 

за одне і те саме правопорушення.  

 Принцип забезпечення права на захист.  

 Принцип доступу до правосуддя та обов'язковість судових рішень.  

 Принцип гласності і відкритості судового провадження та його повне 

фіксування технічними засобами.  

 Принцип змагальності.  

 Принцип публічності.  

 Принцип безпосередності дослідження показань, речей і документів.  

 Принцип забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій 

чи бездіяльності.  

 Принцип диспозитивності.  

 Принцип розумності строків.  

 Принцип мова, якою здійснюється кримінальне судочинство. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: поняття 

та значення засад кримінального провадження. Класифікація засад кримінального 

провадження. Система засад кримінального судочинства і правові гарантії їх 

реалізації. Суть та значення окремих засад кримінального процесу: верховенство 

права; законність; рівність перед законом і судом; повага до людської гідності; 

забезпечення права на свободу та особисту недоторканність; недоторканність житла 

чи іншого володіння особи; таємниця спілкування; невтручання у приватне життя; 

недоторканність права власності; презумпція невинуватості; свобода від 

самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї; заборона 

двічі притягувати до кримінальної  відповідальності за одне і те саме 

правопорушення; забезпечення права на захист; доступ до правосуддя; змагальність; 

безпосередність дослідження показань, речей і документів; забезпечення права на 

оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності; публічність; 

диспозитивність; гласність і відкритість судового розгляду; розумність строків; мова, 

якою здійснюється кримінальне судочинство. 

 

Рекомендована література до Теми 3:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 
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Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 

 

ТЕМА 4. СУБ’ЄКТИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Суб’єкти кримінального процесу: поняття і класифікація. 

2. Суд, суддя, слідчий суддя, присяжні: процесуальна характеристика. 

3. Оперативні підрозділи: процесуальна характеристика.  

4. Слідчий органу досудового розслідування: процесуальна характеристика. 

5. Потерпілий, заявник: процесуальна характеристика. 

6. Підозрюваний, обвинувачений: процесуальна характеристика. 

 

Семінарське заняття № 2 – 4 год. 

План 

1. Захисник: процесуальна характеристика. 

2. Представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача: 

процесуальна характеристика. 

3. Свідок: процесуальна характеристика. 

4. Експерт: процесуальна характеристика. 

5. Понятий: процесуальна характеристика. 

6. Відводи суб’єктів кримінального провадження. 

 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

поняття суб’єктів кримінального процесу, їх місце і роль у кримінальному 

судочинстві. Сторони та інші учасники кримінального провадження. Класифікація 

суб’єктів у теорії кримінального процесу. Суд, суддя в кримінальному процесі. 

Функції та повноваження суду (судді). Слідчий суддя в досудовому провадженні. 

Прокурор у кримінальному процесі та його процесуальне становище у різних стадіях 

кримінального процесу. Органи досудового розслідування та їх компетенція. 

Керівник органу досудового розслідування. Процесуальне становище слідчого 

органу досудового розслідування в кримінальному процесі. Процесуальна 

самостійність і незалежність слідчого. Підозрюваний та обвинувачений, їх права та 

обов’язки. Потерпілий як учасник кримінального процесу. Захисник і його 
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процесуальне становище. Залучення захисника до кримінального провадження. 

Представники та законні представники потерпілого, їх права та обов’язки. Експерт і 

спеціаліст у кримінальному провадженні, відмінність в їхньому процесуальному 

становищі. Свідок, його права та обов’язки. Особи, які не можуть бути допитані як 

свідки. Процесуальне становище перекладача в кримінальному провадженні. 

Цивільний позивач та відповідач, їх представники. Секретар судового засідання та 

судовий розпорядник. Обставини, що виключають можливість участі в 

кримінальному провадженні. Відводи, самовідводи і порядок їх вирішення. 

Державний захист працівників суду і правоохоронних органів. Забезпечення безпеки 

осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. 

Рекомендована література до Теми 4:  

1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 

 

ТЕМА 5. ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Семінарське заняття № 1– 2 год 

 

План 

1. Поняття, мета і значення кримінального процесуального доказування. 

Обов’язок («тягар») доказування. 

2. Предмет і межі доказування у кримінальному процесі. 

3. Структура процесу доказування. 

4. Докази: поняття та класифікація. 

5. Ознаки доказів: належність, достовірність, допустимість та достатність. 

 

Семінарське заняття № 2 – 4 год. 
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План 

 

1. Джерела доказів: поняття і види: 

— показання: 

— речові докази; 

— документи; 

— висновки експертів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: поняття, 

сутність і значення кримінально-процесуального доказування. Доказове право. 

Елементи кримінально-процесуального доказування. Предмет, межі і суб’єкти 

доказування у кримінальному провадженні. Обов’язок доказування у кримінальному 

процесі. Особливості доказування в окремих стадіях кримінального провадження. 

Поняття доказів, та їх класифікація. Поняття джерел доказів та їх види. Способи 

збирання доказів та їх процесуальних джерел. Перевірка і оцінка доказів та їх 

джерел. Належність, достовірність і допустимість доказів. Умови визнання доказів 

недопустимими. Достатність доказів для прийняття рішення у кримінальному 

провадженні. Моральні засади доказування. Показання свідків і потерпілих. 

Показання осіб. Показання з чужих слів. Речові докази, строки і порядок їх 

зберігання. Документи, як джерела доказів. Вирішення питання про речові докази і 

документи. Висновок експерта і його доказове значення. 

 

Рекомендована література до Теми 5:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 

 

ТЕМА 6. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
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Семінарське заняття – 2 год 

План 

1. Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню (компенсації) у  

кримінальному провадженні.  

2. Поняття та значення цивільного позову у кримінальному провадженні. 

3. Предмет, підстави пред’явлення та порядок вирішення цивільного позову у 

кримінальному провадженні. 

4. Відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю правоохоронних органів та суду. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

поняття шкоди завданої кримінальним правопорушенням. Відшкодування 

(компенсація) шкоди потерпілому. Поняття і значення цивільного позову у 

кримінальному провадженні. Переваги спільного розгляду цивільного позову і 

матеріалів кримінального провадження. Форма і зміст позовної заяви. Підстави і 

порядок пред’явлення цивільного позову. Доказування цивільного позову. 

Особливості досудового провадження, в якому заявлено цивільний позов. 

Процесуальні засоби забезпечення відшкодування, завданої кримінальним 

правопорушенням, шкоди та можливої конфіскації майна. Вирішення цивільного 

позову. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, 

діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, 

досудове розслідування, прокуратури та суду. 

 

Рекомендована література до Теми 6:  

1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 



 

 

65 

 

 

ТЕМА 7. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ І ВИТРАТИ 

Семінарське заняття – 2 год 

 

План 

 

1. Поняття процесуальних строків та їх значення у кримінальному процесі. 

2. Класифікація строків у кримінальному процесі. 

3. Порядок обчислення процесуальних строків. 

4. Поняття і види процесуальних витрат. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

процесуальні строки і їх правова природа. Поняття, значення, види і правила 

обчислення процесуальних строків. Обов’язковість додержання процесуальних 

строків. Порушення процесуальних строків і їх наслідки. Порядок подовження, 

зупинення і відновлення процесуальних строків. Процесуальні витрати, їх поняття, 

види і значення. Визначення розміру та розподіл процесуальних витрат. Зменшення 

розміру процесуальних витрат. Звільнення від оплати, відстрочення та розстрочення 

процесуальних витрат. Витрати, що покладаються на державу. Рішення щодо 

процесуальних витрат. 

 

Рекомендована література до Теми 7:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 

ТЕМА 8. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Семінарське заняття № 1 – 6 год 
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План 

1.Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження. 

 2.Види заходів забезпечення кримінального провадження та загальні правила їх 

застосування: 

— Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.  

— Накладення грошового стягнення.  

— Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. 

— Відсторонення від посади. 

— Тимчасовий доступ до речей і документів. 

— Тимчасове вилучення майна. 

— Арешт майна. 

— Затримання особи. 

 

Семінарське заняття №2 – 4 год 

План 

 

1. Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх застосування. 

— Особисте зобов’язання.  

— Особиста порука.  

— Домашній арешт.  

— Застава 

— Тримання під вартою. 

2. Процесуальний порядок зміни та скасування запобіжних заходів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види. Правила 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Виклик слідчим, 

прокурором, судовий виклик і привід. Порядок здійснення виклику. Повістка про 

виклик. Привід та порядок його виконання. Накладення грошового стягнення. 

Порядок вирішення питання про накладення грошового стягнення. Тимчасове 

обмеження у користуванні спеціальним правом. Порядок та строки тимчасового 

обмеження у користуванні спеціальним правом. Відсторонення від посади: порядок 

застосування та строки. Тимчасовий доступ до речей і документів. Речі і документи, 

до яких заборонено доступ. Виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей 

і документів. Тимчасове вилучення майна: підстави та процесуальний порядок 

проведення. Арешт майна. Підстави для арешту майна. Клопотання про арешт майна 

та його розгляд. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів. Місце 

запобіжних заходів серед інших заходів процесуального примусу. Види запобіжних 

заходів. Обставини, що враховуюються при обранні запобіжного заходу. Клопотання 

про застосування запобіжного заходу. Особисте зобов’язання. Особиста порука. 

Домашній арешт. Застава, визначення її розміру та порядок внесення. Підстави і 

процедура звернення застави у доход держави. Застосування електронних засобів 

контролю. Тримання під варту як запобіжний захід. Підстави та процесуальний 

порядок тримання особи під вартою. Строки тримання під вартою і порядок їх 

продовження. Затримання з метою приводу. Затримання особи без ухвали слідчого 
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судді, суду. Строки затримання. Застосування запобіжних заходів щодо 

неповнолітніх. Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного 

заходу. 

 

Рекомендована література до Теми 8:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 

 

ТЕМА 9. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Семінарське заняття – 2 год 

План 

1. Поняття, завдання і значення стадії досудового розслідування. 

2. Етапи досудового розслідування.  

3. Форми та суб’єкти досудового розслідування. 

4. Поняття й характеристика основних положень досудового розслідування.  

5. Особливості розслідування кримінальних проступків. 

 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: поняття, 

значення і завдання стадії досудового розслідування. Етапи досудового 

розслідування. Дізнання і досудове слідство, як форми досудового розслідування. 

Єдиний реєстр досудових розслідувань. Особливості розслідування кримінальних 

проступків. Поняття і значення загальних положень досудового розслідування. 

Підслідність та її види. Початок та місце провадження досудового розслідування. 

Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження. Розгляд клопотань 

під час досудового розслідування. Недопустимість розголошення відомостей 
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досудового розслідування. Об’єднання і виділення досудового розслідування. 

Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення. 

Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів. Доручення слідчого. Використання 

науково-технічних засобів при проведенні досудового розслідування. Розслідування 

кримінальних правопорушень слідчою групою. Складання кримінально-

процесуальних документів під час досудового розслідування. Здійснення 

прокурорського нагляду, відомчого і судового контролю за законністю в діяльності 

органів розслідування. 

 

Рекомендована література до Теми 9:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 

 

ТЕМА 10. ПРОВАДЖЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

 

Семінарське заняття – 2 год 

План 

 

1. Поняття, суть  та значення слідчих (розшукових) дій. 

2.  Класифікація слідчих (розшукових) дій 

3. Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій та процесуальний 

порядок їх оформлення. 

4. Поняття, види, процесуальний порядок проведення та оформлення слідчих 

(розшукових) дій : 

— допит (ст. 224-226 КПК України); 

— пред’явлення для впізнання (ст. 228-229 КПК України); 

— обшук (ст. 234 КПК України); 
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— огляд (ст. 237-239 КПК України); 

— слідчий експеримент (ст. 240 КПК України); 

— освідування особи (ст. 241 КПК України); 

— проведення експертизи (ст. 242 КПК України); 

— отримання зразків для експертизи (ст. 245 КПК України). 

5. Поняття, види, процесуальний порядок проведення та оформлення 

негласних слідчих (розшукових) дій.  

 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: поняття, 

види та система слідчих (розшукових) дій. Класифікація слідчих (розшукових) дій. 

Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових) 

дій. Допит та його процесуальне оформлення. Особливості виклику і допиту 

малолітньої або неповнолітньої особи. Пред’явлення для впізнання та його види. 

Процесуальний порядок пред’явлення для впізнання. Особливості впізнання особи 

при забезпеченні безпеки учасників кримінального судочинства. Проведення допиту 

та пред’явлення для впізнання в режимі відеоконференції. Обшук та його види. 

Підстави і процесуальний порядок проведення обшуку. Особливості проведення 

окремих видів обшуку. Процесуальний порядок оформлення результатів обшуку. 

Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення окремих видів огляду. 

Особливості проведення огляду трупа. Ексгумація трупа, підстави і процесуальний 

порядок її проведення. Слідчий експеримент. Освідування і його види. Порядок 

проведення і оформлення окремих видів освідування. Експертиза та підстави її 

проведення. Отримання зразків для проведення експертизи. Негласні слідчі 

(розшукові) дії: поняття, підстави проведення. Види негласних слідчих (розшукових) 

дій. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Використання 

результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні та в інших цілях. 

Загальні положення про втручання у приватне спілкування. Загальні положення про 

втручання у сферу особистого та сімейного життя особи. 

 

Рекомендована література до Теми 10:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  
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5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 

 

 

 

ТЕМА 11. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 

Семінарське заняття – 2 год 

План 

 

1. Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру. 

2. Випадки повідомлення про підозру. 

3. Процесуальний порядок повідомлення про підозру. 

4. Зміст письмового повідомлення про підозу 

5. Зміна повідомлення про підозру.  

6. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб. 

 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: поняття, 

підстави та значення повідомлення про підозру. Випадки повідомлення про підозру. 

Етапи повідомлення про підозру. Складання повідомлення про підозру. Зміст 

письмового повідомлення про підозру. Порядок повідомлення про підозру. Права 

підозрюваного та їх роз’яснення. Вручення письмового повідомлення про підозру. 

Зміна повідомлення про підозру. Особливості повідомлення про підозру окремій 

категорії осіб. 

 

Рекомендована література до Теми 11:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  
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5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 

 

 

 

 

ТЕМА 12. ЗУПИНЕННЯ І ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

Семінарське заняття – 2 год 

План 

1. Поняття, підстави, умови та процесуальний порядок зупинення досудового 

розслідування. 

2. Підстави і процесуальний порядок відновлення досудового розслідування. 

3. Форми закінчення досудового розслідування. 

4. Закриття кримінального провадження: підстави та процесуальний порядок. 

5. Обвинувальний акт та його значення. Структура та зміст обвинувального 

акту. 

6. Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної 

відповідальності. 

 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

поняття, підстави і умови та процесуальний порядок зупинення досудового 

розслідування. Розшук підозрюваного. Підстави і процесуальний порядок 

відновлення досудового розслідування. Загальні положення закінчення досудового 

розслідування. Форми закінчення досудового розслідування. Закриття 

кримінального провадження: підстави та процесуальний порядок. Підстави та 

процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

Клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

Відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні. Ознайомлення з 

матеріалами кримінального провадження. Обвинувальний акт та його значення. 

Структура та зміст обвинувального акту. Додатки до обвинувального акту. 

Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного 

характеру та його зміст. Вручення копій обвинувального акта, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та реєстру 

матеріалів досудового розслідування. Систематизація і технічне оформлення 

матеріалів кримінального провадження. 
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Рекомендована література до Теми 12:  

1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 

 

ТЕМА 13. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  

 

Семінарське заняття – 2 год 

План 

 

1.Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора.  

2. Процесуальний порядок розгляду та вирішення скарг. 

3. Види рішень за результатами розгляду скарги. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

поняття, підстави і умови та процесуальний порядок зупинення досудового 

розслідування. Розшук підозрюваного. Підстави і процесуальний порядок 

відновлення досудового розслідування. Загальні положення закінчення досудового 

розслідування. Форми закінчення досудового розслідування. Закриття 

кримінального провадження: підстави та процесуальний порядок. Підстави та 

процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

Клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

Відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні. Ознайомлення з 

матеріалами кримінального провадження. Обвинувальний акт та його значення. 

Структура та зміст обвинувального акту. Додатки до обвинувального акту. 

Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного 

характеру та його зміст. Вручення копій обвинувального акта, клопотання про 
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застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та реєстру 

матеріалів досудового розслідування. Систематизація і технічне оформлення 

матеріалів кримінального провадження. 

 

Рекомендована література до Теми 13:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 

ТЕМА 15. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД 

Семінарське заняття – 2 год 

План 

1. Сутність і значення стадії судового розгляду.  

2. Загальні положення судового розгляду. 

3. Етапи судового розгляду, їх зміст. 

4. Поняття і значення вироку. Види вироків та їх зміст. 

5. Провадження в суді присяжних. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

сутність і значення стадії судового розгляду. Загальні положення судового розгляду  

Безпосередність, усність, безперервність судового розгляду. Незмінність складу суду 

і рівність прав сторін у судовому розгляді. Учасники судового розгляду та наслідки 

їх неявки до суду. Підстави і порядок відкладення судового засідання, зупинення 

судового провадження. Розпорядок судового засідання. Заходи, які застосовуються 

до його порушників. Застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження, проведення слідчих (розшукових) дій під час судового розгляду. 

Проведення процесуальних дій у режимі відео конференції. Межі судового розгляду. 

Етапи судового розгляду, їх зміст. Суть, структура і завдання підготовчої частини 

судового засідання. Поняття і завдання судового слідства. Порядок дослідження 
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доказів в судовому засідання. Спрощений порядок судового слідства. Порядок 

судових дебатів. Промови і репліки сторін. Останнє слово обвинуваченого. 

Процесуальний порядок постановлення судового рішення. Види судових рішень. 

Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового рішення. Поняття і значення 

вироку. Види вироків та їх зміст. Питання, що вирішуються судом при 

постановленні вироку. Порядок винесення ухвал у судовому засіданні. Ухвалення 

судового рішення і окрема думка судді. Проголошення судового рішення. 

Роз'яснення судового рішення. Вручення копії судового рішення. Журнал судового 

засідання. Технічна фіксація перебігу судового засідання. Особливі порядки 

провадження в суді першої інстанції. Спрощене судове провадження щодо 

кримінальних проступків. Провадження в суді присяжних. 

 

Рекомендована література до Теми 15:  

1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 

 

ТЕМА 16. ПРОВАДЖЕННЯ З ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ 

Семінарське заняття – 2 год 

План 

1. Види перегляду судових рішень у кримінальному процесі. 

2. Правова природа, сутність і завдання перевірки судових рішень в апеляційному 

порядку. 

3. Суть і завдання касаційного провадження. 

4. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України. 

5. Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими 

обставинами. 
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

види перегляду судових рішень у кримінальному процесі. Правова природа, сутність 

і завдання перевірки судових рішень в апеляційному порядку. Право на апеляційне 

оскарження. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. 

Суди, які розглядають справи в апеляційному порядку, їх повноваження. Порядок і 

строки апеляційного оскарження. Апеляція, її форма та зміст. Прийняття апеляційної 

скарги судом апеляційної інстанції. Залишення апеляційної скарги без руху, її 

повернення або відмова відкриття провадження. Підготовка до апеляційного 

розгляду. Межі перегляду судом апеляційної інстанції. Процесуальний порядок 

апеляційного провадження. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками 

розгляду апеляційної скарги. Підстави для скасування або зміни судового рішення. 

Рішення суду апеляційної інстанції. Вирок (ухвала про застосування примусових 

заходів виховного чи медичного характеру) суду апеляційної інстанції. Суть і 

завдання касаційного провадження. Право на касаційне оскарження. Рішення, які 

можуть бути оскаржені в касаційному порядку. Порядок і строки касаційного 

оскарження. Касаційна скарга та її зміст. Відкриття касаційного провадження. 

Підготовка касаційного розгляду. Межі перегляду судом касаційної інстанції. 

Процесуальний порядок касаційного розгляду. Повноваження суду касаційної 

інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги. Підстави для скасування або 

зміни судового рішення судом касаційної інстанції. Судові рішення суду касаційної 

інстанції. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України. Право 

на звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом України. Строк 

подання заяви про перегляд судового рішення. Вимоги до заяви про перегляд 

судового рішення Верховним Судом України. Подання заяви про перегляд судового 

рішення. Допуск Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ справи до провадження. Порядок розгляду справи Верховним 

Судом України. Види судових рішень Верховного Суду України та їх обов’язковість. 

Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими 

обставинами. Характеристика нововиявлених обставин. Особи, які мають право 

порушити питання про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. 

Органи перегляду судових рішень, що набрали законної сили, та межі їх 

повноважень. Строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. 

Відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами. Порядок 

перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами. Види судових рішень 

за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами. 

 

Рекомендована література до Теми 16:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 



 

 

76 

 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 

 

 

 

 

ТЕМА 19. ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Семінарське заняття  – 2 год 

План 

1. Види особливих проваджень у кримінальному процесі. 

2. Особливості кримінального провадження на підставі угод.  

3. Особливості кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. 

4. Особливості кримінального провадження щодо окремої категорії осіб.  

5. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх. 

6. Особливості кримінального провадження щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру. 

7. Особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що 

становлять державну таємницю. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

види особливих проваджень у кримінальному процесі. Кримінальне провадження на 

підставі угод. Види угод, їх ініціювання та умови укладання. Зміст угоди про 

примирення. Зміст угоди про визнання винуватості. Загальний порядок судового 

провадження на підставі угоди. Вирок на підставі угоди. Наслідки невиконання 

угоди. Кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Початок 

кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Відшкодування 

шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у формі приватного 

обвинувачення. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. Особи, щодо 

яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження. Особливості 

притягнення до кримінальної відповідальності окремої категорії осіб, їх затримання і 

обрання запобіжного заходу. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. 

Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх. Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх. 

Особливості проведення процесуальних дій та застосування заходів примусу щодо 

неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених. Порядок застосування до 

неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру. 
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Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не 

досягли віку кримінальної відповідальності. Особливості досудового розслідування 

у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного 

характеру. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру. Підстави для здійснення кримінального провадження щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру. Особливості досудового та 

судового кримінального провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру та щодо обмежено осудних осіб. Проведення психіатричної 

експертизи. Обставини що підлягають встановленню у кримінальному провадженні 

щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Продовження, зміна 

або припинення застосування примусових заходів медичного характеру. Особливості 

кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну 

таємницю. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження. 

Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських 

установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за 

межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно 

приписано до порту, розташованого в Україні. Місце проведення досудового 

розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичних 

представництв, консульських установ, суден України. Відновлення втрачених 

матеріалів кримінального провадження. 

 

Рекомендована література до Теми 19:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 

інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. 

Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. - 282 

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. 

Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

курсантів на практичних (семінарських) заняттях 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні кримінального процесуального 
законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні кримінального процесуального законодавства, теорії 
та правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань, 
які стоять перед слідчими та оперативними підрозділами. 

0 Відсутність на занятті 

 


