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1. Пояснювальна записка 

 

Самостійна робота - основний засіб оволодіння навчальним матеріалом у 

час, вільний від обов'язкових навчальних занять.  

Самостійне опрацювання програмного матеріалу є обов’язкова форма 

навчання у вищому навчальному закладі 3-4 рівня акредитації, яка завершує 

повне вивчення програми навчальної дисципліни. Окремі питання здобувачі 

вищої освіти опрацьовують без викладача із обов’язковим контролем. 

Матеріал, винесений на самостійне опрацювання, включається в екзаменаційні, 

залікові чи модульні завдання. 

Виконання самостійних завдань є обов’язковою умовою допуску до 

модульної роботи.  

Здобувачам вищої освіти для отримання максимальної кількості балів за 

самостійну та індивідуальну роботу пропонується виконати наступні завдання:  

- ведення термінологічного словника з дисципліни; 

- опрацювання та конспектування питань, які виносяться на самостійне 

вивчення ( параграф 5 методичних рекомендацій) 

- написання реферату з дисципліни (параграф 6 методичних 

рекомендацій) 

- підготовка та виступ з доповіддю на семінарському занятті (параграф 6 

методичних рекомендацій) 

Перелік запропонованих завдань не є вичерпним. Здобувачі вищої освіти 

можуть виконувати будь-які інші завдання, але з обов’язковим погодженням з 

викладачем. 

 

1.2 Вимоги до самостійної та індивідуальної роботи 

1. Термінологічний словник з дисципліни заповнюється здобувачем 

вищої освіти власноручно в окремо заведений зошит чи на аркуші паперу 

формату А4. Для повного вивчення дисципліни здобувачу необхідно записати 

та запам’ятати не менше 10 термінів з кожної теми дисципліни. 

2. Конспектування опрацьованих питань для самостійного вивчення 

здійснюється у конспект семінарських занять чи в окремо заведений зошит 

(термінологічний словник). При конспектуванні опрацьованих питань для 

самостійного вивчення у конспект семінарських занять обов’язково робиться 

помітка «питання для самостійного вивчення». 

3. Реферат має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word та 

відповідати таким вимогам: шрифт Times NewRoman, розмір (кегль) – 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання - ―За шириною‖, абзацний відступ – 

п’ять знаків (1,25 см); верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 3 см, праве – 1 см; 

сторінки нумеруються у верхньому правому куті. Обсяг реферату від 15 до 25 

сторінок. Список використаних джерел повинен складати не менше 8 посилань  

Структура реферату включає: 

- титульний аркуш;  

- зміст;  

- вступ;  
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- два-три розділи (до трьох), що розкривають теорію питання та 

практичний досвід з досліджуваної проблематики;  

- висновки;  

- список використаних джерел.  

Здобувач вищої освіти за погодженням з викладачем може написати 

реферат на актуальну тему, не зазначену в параграфі 6 методичних 

рекомендацій.   

4. Доповідь має бути набрана у текстовому редакторі Microsoft Word та 

відповідати таким вимогам: шрифт Times NewRoman, розмір (кегль) – 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання - ―За шириною‖, абзацний відступ – 

п’ять знаків (1,25 см); верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 3 см, праве – 1 см; 

сторінки нумеруються у верхньому правому куті. Обсяг доповіді від 3 до 5 

сторінок.  

Здобувач вищої освіти за погодженням з викладачем може підготувати 

доповідь на тему, не зазначену в параграфі 6 методичних рекомендацій.   
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1. Завдання для самостійної роботи 

ТЕМА 1. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА СВОБОД 

УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА  

Питання для самостійного вивчення: 

 

1. Право на захист в кримінальному судочинстві. Порядок його 

забезпечення посадовими особами, які здійснюють провадження.  

2. Засоби кримінально-процесуальних гарантій. Теоретичні погляди щодо 

визначення поняття гарантії в кримінальному судочинстві. 

3. Оскарження процесуальних дій та рішень посадових осіб, які 

здійснюють провадження, як гарантія забезпечення прав і свобод людини. 

4. Функція прокуратури у забезпеченні прав та свобод учасників 

кримінального судочинства. 

5. Роль засад (принципів) кримінального судочинства у забезпеченні прав 

та свобод учасників кримінального судочинства.  

6. Конституція України про право на оскарження в суді рішень, дій і 

бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб. 

7. Засада принципу змагальності як гарантія забезпечення прав та свобод 

учасників кримінального судочинства. 

8. Судовий контроль: поняття, значення, межі здійснення. 

9. Процесуальні строки як гарантія забезпечення прав та свобод учасників 

кримінального судочинства. 

10. Дія засади змагальності на стадії досудового розслідування. 

 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1, 1.2, 1.10, 1.17, 1.18, 1.22, 1.23, 1.28, 

1.29, 1.42, 1.43, 1.44, 1.46, 1.48, 1.81, 1.97, 1, 98, 1.100, 1.103, 1.110, 1.112, 1.114, 1.118, 

1.123, 1.126, 1.132, 2.2, 2.3, 2.6, 2.6, 2.13, 2.21, 2.30, 2.33, 2.41, 2.42, 2.61, 2.69, 2.73, 

2.78, 2.79, 2.92, 2.93, 2.103. 

 

ТЕМА 2 ГАРАНТІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА 

 

Питання для самостійного вивчення: 

 

1.Проблеми захисту честі й гідності особи в кримінальному процесі. 

2. Право на свободу і особисту недоторканність і дотримання його в 

кримінальному процесі України. 

 3. Європейські стандарти дотримання прав людини. 

4. Право на оскарження рішень, дій і бездіяльності органів і службових 

осіб, які ведуть процес 

5. Поняття та значення гарантій кримінального процесу. 
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6. Засоби кримінально-процесуальних гарантій. Теоретичні погляди щодо 

визначення поняття гарантії в кримінальному судочинстві. 

 7. Гарантії недоторканості сфери приватного життя людини.  

 8. Гарантії захисту честі та гідності кримінальному процесі. 

 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1, 1.2., 1.3, 1.10, 1.11, 1.12, 1.42, 1.52, 

1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.50, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.70, 1.71, 1.72, 

1.73, 1.89, 1.110, 1.112, 1.114, 1.118,1.132, 2.24, 2.29, 2.31, 2.32,  2.60, 2.62, 2.96, 2.102. 

 

ТЕМА 3. ДОТРИМАННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ОСОБИ В 

КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

Питання для самостійного вивчення: 

 

1. Поняття європейських стандартів дотримання прав людини як гарантії 

кримінального судочинства. Європейська Конвенція про захист прав людини та 

основних свобод від 4 листопада 1950 року. 

2. Конвенційне право на свободу і особисту недоторканність і 

дотримання його в кримінальному процесі України. 

 3. Рішення Європейського Суду з прав людини як джерело кримінально-

процесуального права України. 

4. Транспарентність (доступність) судових рішень. Закон про доступ до 

судових рішень. 

5. Регламентація у Європейській Конвенції презумпції невинуватості. 

 6. Відповідність норм КПК України до Конвенційного права на розгляд 

справи впродовж розумного строку. 

7. Транспарентність (доступність) судових рішень. Закон про доступ до 

судових рішень. 

8. Регламентація у Європейській Конвенції презумпції невинуватості. 

 9. Відповідність норм КПК України до Конвенційного права на розгляд справи 

впродовж розумного строку. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1, 1.2., 1.3, 1.10, 1.11, 1.12, 1.52, 1.53, 

1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.50, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.68, 1, 69, 1.70, 

1.71, 1.72, 1.73, 1.89, 1.110, 1.112, 1.114, 1.118, 1.132, 2.6, 2.21, 2.31, 2.32,  2.60, 2.62, 

2.96, 2.102. 

 

ТЕМА 4. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОКАЗУВАННЯ В 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. 

Питання для самостійного вивчення: 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 
1. Допустимість результатів застосування сучасних науково-технічних 

методів і засобів. 
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2.Показання з чужих слів: поняття та процесуальний порядок 

застосування. 

3. Правові гарантії у кримінально-процесуальному доказуванні. 

4. Теоретичні погляди щодо визначення мети кримінального процесу - 

встановлення істини (мети доказування). 

5. Поняття внутрішнього переконання посадової особи, під час оцінки 

доказів. 

6. Порядок зберігання речових доказів, документів та можливі 

процесуальні рішення щодо них.  

7. Теоретичні погляди щодо визначення мети кримінального процесу - 

встановлення істини (мети доказування). 

8. Поняття внутрішнього переконання посадової особи, під час оцінки доказів. 

9. Порядок зберігання речових доказів, документів та можливі процесуальні 

рішення щодо них.  

 

 Рекомендована література до Теми 4: 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.44, 1.46, 1.113, 1.116, 

1.118, 1.142, 2.8, 2.17, 2.22, 2.40, 2.78, 2.98. 

 

ТЕМА 5. СЛІДЧІ ТА СУДОВІ ПОМИЛКИ В КРИМІНАЛЬНОМУ 

СУДОЧИНСТВІ 

Питання для самостійного вивчення: 

 

 1. Виявлення та виправлення слідчих помилок шляхом поєднання судово-

контрольних і судово-перевірочних дій. 

 2. Права суб’єктів кримінального судочинства на ініціювання 

виправлення допущених слідчих та судових помилок. 

 3. Поняття істотних та неістотних слідчих та судових помилок. 

4. Процесуальний порядок виправлення слідчих помилок пов’язаних з 

кваліфікацією суспільно небезпечного діяння. 

5. Прокурорський нагляд та судовий контроль як засоби запобіганню 

слідчих помилок. 

6. Класифікація слідчих та судових помилок. 

7. Виявлення та виправлення слідчих помилок шляхом поєднання судово-

контрольних і судово-перевірочних дій. 

 8. Права суб’єктів кримінального судочинства на ініціювання виправлення 

допущених слідчих та судових помилок. 

 9. Поняття істотних та неістотних слідчих та судових помилок. 

 

 Рекомендована література до Теми 5: 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.35, 1.118, 1.123, 

1.130, 2.23, 2.35, 2.65, 2.66. 

 

ТЕМА 6. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 

ОСОБЛИВИХ ПОРЯДКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
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Питання для самостійного вивчення: 

 

 1. Альтернативи кримінальному переслідуванню в іноземних державах. 

 2. Угода про визнання вини в кримінальному процесі України та 

зарубіжних країн. 

3. Особливості початку та закінчення кримінального провадження у 

формі приватного обвинувачення. 

4. Теоретичні погляди щодо необхідності передбачення в КПК особливих 

порядків кримінального провадження щодо окремої категорії осіб (з огляду на 

ст. 21 Конституції України). 

5. Особливості розслідування кримінальних правопорушень що вчинені 

неповнолітніми.  

6. Особливості розслідування кримінального провадження, що містить 

державну таємницю. 

7. Співвідношення засад публічності та диспозитивності під час 

провадження у формі приватного обвинувачення.  

8. Альтернативи кримінальному переслідуванню в іноземних державах. 

 9. Угода про визнання вини в кримінальному процесі України та зарубіжних 

країн. 

10. Особливості початку та закінчення кримінального провадження у формі 

приватного обвинувачення. 

11. Теоретичні погляди щодо необхідності передбачення в КПК особливих 

порядків кримінального провадження щодо окремої категорії осіб (з огляду на ст. 21 

Конституції України). 

 

Рекомендована література до Теми 6: 1.10, 1.14, 1.15, 1.36, 1.37, 1.77, 1.78, 

1.79, 1.93, 1.105, 1.118, 1.26, 1.128, 1.135, 2.1, 2.9, 2.16, 2.18, 2.25, 2.36, 2,38, 2.77, 2.80, 

2.82, 2.84, 2.99, 2.105. 

 

ТЕМА 7 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ 

Питання для самостійного вивчення: 

 

1.Визначте поняття заходів забезпечення кримінального провадження.  

2 Які види заходів забезпечення кримінального провадження передбачено 

у КПК України? 

3. Як заходи забезпечення кримінального провадження можна 

класифікувати? 
4. Визначте поняття запобіжних заходів.  

5. Які види запобіжних заходів визначено у КПК України? 

6. Що є підставою застосування запобіжних заходів? 

7. У чому суть запобіжного заходу − особисте зобов'язання? 

8. Скільки поручителів може бути у підозрюваного,обвинуваченого? 

9. У чому суть запобіжного заходу застави? 
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10. Хто і за якими правилами визначає розмір застави? 

11. У чому суть домашнього арешту як запобіжного заходу? 

12. У яких кримінальних провадженнях може бути застосований 

запобіжний захід тримання під вартою? 

13. З якого моменту обчислюється строк тримання під вартою? 

14. Які види затримання передбачено у КПК України? 

15 . Які причини неприбуття особи на виклик є поважними?  

16. До кого може бути застосований привід?  

17. За що може бути накладене грошове стягнення? 

18. Які документи можуть бути тимчасово вилученими?  

19. Щодо кого може буди здійснено відсторонення від посади?  

20. У чому полягає тимчасовий доступ до речей і документів? 

21. На яке майно можна накладати арешт? 

 

Рекомендована література до Теми 7: 1.10, 1.14, 1.15, 1.36, 1.37, 1.42, 1.46, 

1.47, 5.4, 5.5, 5.6, 5.20, 1.77, 1.81, 1.94, 1.95, 1.96, 1.98, 1.110, 1.118, 1.119, 1.123,  2.1, 

2.9, 2.16, 2.18, 2.19, 2.25, 2.36, 2,38, 2.77, 2.80, 2.82, 2.84, 2.99, 2.105. 
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2. Індивідуальні завдання 

 

В освоєнні вузівських навчально-програмних матеріалів циклу правових 

дисциплін, у тому числі і курсу «Актуальні проблеми застосування 

кримінального процесуального законодавства», надзвичайно важливу роль 

відіграє не тільки активна участь слухачів на лекційних, семінарських і 

практичних заняттях, а й їх самостійна робота з виконання індивідуально-

дослідних завдань. 

Індивідуально-дослідні завдання є невід’ємною складовою навчального 

процесу. Ці завдання покликані передусім активізувати творчу самостійну 

роботу слухача, який може обирати з тих видів і форм які були рекомендовані 

викладачем. 

Індивідуальна навчально-дослідна робота слухача має своєю метою 

забезпечити розширення й поглиблення теоретичних і практичних знань у 

сфері кримінального процесуального законодавства; набути уміння застосувати 

теоретичні знання при вирішенні конкретних завдань із судової практики; 

шукати сучасні наукові досягнення і застосовувати їх при складанні 

процесуальних документів та вирішенні практичних завдань. 

Слід також наголосити, що список рекомендованих індивідуально-

дослідних завдань не є вичерпним. Навпаки, він є відкритим, орієнтовним і 

приблизним. Тобто, враховуючи те, що слухач може зацікавитись окремими 

проблеми у межах певної тематики з курсу цієї дисципліни, або проблематикою 

на збігу різних предметів (зокрема криміналістики, а також зважаючи на 

різноманітність і динаміку кримінально-процесуальних відносин та враховуючи 

інші фактори, упорядники даного навчально-методичного видання 

спрямовують слухачів на виявлення власної ініціативи стосовно підготовки 

різних видів, форм і змісту індивідуально-дослідних занять, але із попереднім 

узгодженням із викладачем, який не тільки буде оцінювати проведену роботу, а 

й у разі необхідності надавати консультації. 

 

Пропоновані види й форми індивідуально-дослідних завдань: 

 

Підготовка процесуальних та службових документів, що складаються 

фахівцями при здійснені кримінального судочинства. 

Розв’язування практичних задач за проблематикою теми.  

Складання таблиць (порівняльних таблиць) за проблематикою теми. 

Складання схем (схем-характеристик) за проблематикою теми. 

Підготовка наукових, навчальних та інших матеріалів, не передбачених у 

списку рекомендованих індивідуально-дослідних завдань, але узгоджених і 

схвалених викладачем. 
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ТЕМА 1. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА СВОБОД 

УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

Теми рефератів: 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Конституція України про право на оскарження в суді рішень, дій і 

бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб. 

2. Засада принципу змагальності як гарантія забезпечення прав та свобод 

учасників кримінального судочинства. 

3. Судовий контроль: поняття, значення, межі здійснення. 

4. Процесуальні строки як гарантія забезпечення прав та свобод учасників 

кримінального судочинства. 

5. Дія засади змагальності на стадії досудового розслідування. 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 

 

Завдання № 1 

Проаналізувати КПК України та визначити момент набуття прав і 

обов’язків кожного із відомих учасників кримінального судочинства.  

Завдання № 2 

Проаналізувати ст. 8 КПК України та з’ясувати, які засоби передбачає 

КПК для реалізації засади верховенства права з метою дотримання прав та 

свобод людини. 

Завдання № 3 

 Визначити підстави та процесуальний порядок оскарження процесуальних 

дій учасниками кримінального процесу. 

Завдання № 4 

 В ході досудового розслідування слідчим встановлено, що підозрюваний 

Іванов І.І. є потерпілим у іншому кримінальному провадженні, за фактом 

викрадення у нього скутера «Хонда». У зв’язку з зазначеним фактом слідчий 

прийняв відповідне рішення. 

 Проаналізуйте ситуацію. Як повинен діяти слідчий?  

Завдання № 5 

 Під час досудового розслідування Іванов І.І., який був залучений у якості 

понятого під час проведення огляду місця події надав слідчому клопотання, у 

якому просив допитати у якості свідка Сидоренка К.В., оскільки вважає, що 

останній може знати хто вчинив злочин. 

 Проаналізуйте ситуацію. Як повинен діяти слідчий? 

Задача № 6 

У судовому засіданні Сандалов К. та Шашко В., які звинувачються за ч.2 

ст.152 КК, заявили відвід судді Коновалову Г. У своєму клопотанні вони 

зазначили, що заявляють відвід судді тому, що він надав телеканалу 1+1 

інтерв’ю, де їх назвав злочинцями.  
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Суд не задовольнив клопотання обвинувачених, оскільки будь-яких 

процесуальних рішень щодо визнання Сандалова К. та Шашко В. суддею не 

виносилося, а значить перевірити діяльність судді щодо правомірності його дій 

не можливо.  

Чи були законні підстави для відводу судді? 

Яке рішення має винести апеляційна інстанція за скаргами 

обвинувачених? 

Задача № 7 

Обвинувачений Гапон Я. заявив відвід слідчому відділу поліції 

Сапоженку М. на тій підставі, що раніше слідчий Сапоженко М. проживав у 

цивільному шлюбі з його сестрою  Гапон С., а рік тому з нею розлучився. 

Хто, як та за яких підстав повинен вирішити питання про відвід. 

Задача № 8 

Слідчим розпочато кримінальне провадження за фактом порушення 

гр. Петровим В.П. правил дорожнього руху, із-за чого виникла дорожньо-

транспортна пригода, внаслідок якої заподіяно тілесні ушкодження 

гр. Сидоренко В.Д. Для правильної кваліфікації дій гр. Петрова В.П. необхідно 

провести авто-технічну експертизу, що надасть змогу слідчому визначитися чи 

є склад кримінального правопорушення у діях гр..Петрова В.П., чи немає. Для 

проведення зазначеної експертизи на місці події необхідно провести слідчий 

експеримент, який необхідно провести за наявності снігового накату на дорозі. 

Але внаслідок теплої погоди сніговий накат на дорозі розтанув і, згідно з 

прогнозом синоптиків, він може з’явитися на дорогах не раніше ніж через 

місяць. Крім цього слідчому необхідно здійснити одночасний допит водія – 

Петрова В.П. та гр.. Ткаченко А.М., який був свідком ДТП. 

Виходячи з умов задачі визначити, у якості якого учасника кримінального 

судочинства повинен бути допитаний водій Петров В.П. та обґрунтуйте свою 

відповідь спираючись на гарантії кримінального судочинства.     

 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1, 1.2, 1.10, 1.17, 1.18, 1.22, 1.23, 1.28, 

1.29, 1.42, 1.43, 1.44, 1.46, 1.48, 1.81, 1.97, 1, 98, 1.100, 1.103, 1.110, 1.112, 1.114, 1.118, 

1.123, 1.126, 1.132, 2.2, 2.3, 2.6, 2.6, 2.13, 2.21, 2.30, 2.33, 2.41, 2.42, 2.61, 2.69, 2.73, 

2.78, 2.79, 2.92, 2.93, 2.103. 

 

ТЕМА 2.  СИСТЕМА ТА ВИДИ КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

Теми рефератів: 

1.  Проблеми захисту честі й гідності особи в кримінальному процесі. 

2. Право на свободу і особисту недоторканність і дотримання його в 

кримінальному процесі України. 

 3.  Проблеми реабілітації в кримінальному процесі. 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 
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Завдання № 1 

Проаналізувати норми КПК України, та визначити, які з них можливо 

віднести до норм-гарантій.  

Завдання № 2 

Проаналізувати поняття засад (принципів) кримінального процесу та 

норм-гарантій кримінального процесу. Визначити їх співвідношення.  

Завдання № 3 

Манова звернулася з заявою до слідчого, в якій вказала, що з її квартири було 

викрадено майно на суму 650 грн. Вона висловила припущення, що крадіжку міг 

вчинити її сусід Рудь, з яким у неї неприязні стосунки і який не працює та зловживає 

спиртними напоями. Слідчий запропонував Мановій особисто переговорити з Рудь і 

з’ясувати його причетність до цієї крадіжки і тільки потім звернутися до нього, щоб 

зареєструвати заяву про вчинення крадіжки. 

Завдання:  

1. Відповісти на питання: 

- чи порушив слідчий будь-яку засаду кримінального провадження? 

- які наслідки неприйняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення? 

- які процесуальні рішення повинні були прийняті за заявою? 

- до кого може звернутися потерпіла у зв’язку із не прийняттям в неї заяви про 

вчинення кримінального правопорушення і не внесення відомостей до ЄРДР? 

2. Скласти необхідні процесуальні документи щодо оскарження бездіяльності 

слідчого. 

Завдання № 4 

20 листопада 2012 року прокурор Бабушкінського району 

м. Дніпропетровська закрив кримінальне провадження , яке було розпочато за 

ознаками ст. 121 КК України (умисне спричинення тяжких тілесних 

ушкоджень). Підставою закриття кримінального провадження стало 

встановлення СМЕ, що потерпілому було заподіяно тілесні ушкодження 

середньої тяжкості. Про прийняття рішення про закриття кримінального 

провадження прокурор направив повідомлення потерпілому, та особі, яка 

підозрювалася у вчиненні кримінального правопорушення. 27 січня 20013 року 

потерпілий звернувся до прокуратури Бабушкінського району з запитом про 

рішення в кримінальному провадженні і дізнався про його закриття ще 

20.11.2012р. Зазначене рішення потерпілий вважає незаконним.  

Виходячи з умов задачі визначити, які гарантії забезпечення прав та 

законних інтересів учасника кримінального процесу, нададуть змогу 

потерпілому оскаржити рішення про закриття кримінального провадження 

та здійснити вплив на подальший розгляд зазначеного кримінального 

правопорушення.   

Рекомендована література до Теми 2: 1.1, 1.2., 1.3, 1.10, 1.11, 1.12, 1.42, 1.52, 

1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.50, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.70, 1.71, 1.72, 

1.73, 1.89, 1.110, 1.112, 1.114, 1.118,1.132, 2.24, 2.29, 2.31, 2.32,  2.60, 2.62, 2.96, 2.102. 
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ТЕМА 3. ДОТРИМАННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ОСОБИ В 

КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

Теми рефератів: 
1. Поняття європейських стандартів дотримання прав людини як гарантії 

кримінального судочинства. Європейська Конвенція про захист прав людини та 

основних свобод від 4 листопада 1950 року. 

2. Конвенційне право на свободу і особисту недоторканність і дотримання 

його в кримінальному процесі України. 

 3. Рішення Європейського Суду з прав людини як джерело кримінально-

процесуального права України. 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 

 

Завдання № 1 

Проаналізувати правовий статус учасників кримінального судочинства і 

порівняйте їх з Європейськими стандартами дотримання прав людини. 

Завдання № 2 

Проаналізувати підстави та процесуальний порядок застосування заходів 

кримінально-процесуального примусу згідно КПК України та порівняйте їх з 

Європейськими стандартами дотримання прав людини. 

Завдання № 3 

 Проаналізувати рішення Європейського суду з прав людини як джерело 

кримінального процесуального права України.  

Завдання № 5 

Проаналізувати на предмет узгодження положень ст. 5 Європейської Конвенції 

про захист прав людини та основних свобод з положеннями ст. 207 і ст. 208 КПК 

України в частині регламентації підстав і порядку відповідно затримання особи та 

обрання запобіжного заходу. 

Завдання № 6 

Проаналізувати положення ч. 1 ст. 6 Європейської Конвенції про захист прав 

людини та основних свобод і ст. 27 КПК України, ЗУ «Про судоустрій і статус суддів». 

Визначте чи узгоджуються між собою викладені в них правові норми. 

Завдання № 7 

Проаналізувати Конвенційне право на справедливий судовий розгляд впродовж 

розумного строку і дотримання його в Україні.  

Завдання № 8 

В ході досудового розслідування, що здійснюється за фактом крадіжки 

мобільного телефону у гр.. Сидоренко Г.В.,  прокурор надав вказівку слідчому 

провести досудове розслідування у 45-ти денний строк. Потерпіла 

Сидоренко Г.В. вважаючи такий строк занадто великим за для такої нескладної 

справи вирішила оскаржити дії прокурора. 

Виходячи з умов задачі визначити, чи може потерпіла впливати на 

визначення строку досудового розслідування. Як саме регулюються 
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процесуальні строки Європейською Конвенцією про захист прав людини та 

основних свобод. Як це правило може бути застосоване до зазначеної ситуації.  

Завдання № 9 

Під час судового розслідування, що проводиться за фактом спричинення 

обвинуваченим Лайко Г.В. умисних тяжких тілесних ушкоджень 

гр. Сидоренку В.П., захисником обвинуваченого Шаміловим Б.Т. було надано 

клопотання про проведення додаткової судово-медичної експертизи з метою 

встановлення механізму спричинення тілесних ушкоджень. Ознайомившись із 

клопотанням суддя Чвертка Р.М. відмовив у його задоволенні мотивуючи своє 

рішення тим, що під час розслідування і без того зібрано достатньо доказів, які 

вказують, що злочин вчинено саме гр. Лайко Г.В.  

Виходячи з умов задачі оцініть дії судді враховуючи вимоги 

законодавства України та Європейської Конвенції про захист прав людини та 

основних свобод.  

Рекомендована література до Теми 3: 1.1, 1.2., 1.3, 1.10, 1.11, 1.12, 1.52, 1.53, 

1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.50, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.68, 1, 69, 1.70, 

1.71, 1.72, 1.73, 1.89, 1.110, 1.112, 1.114, 1.118, 1.132, 2.6, 2.21, 2.31, 2.32,  2.60, 2.62, 

2.96, 2.102. 

 

ТЕМА 4. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОКАЗУВАННЯ В 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

Теми рефератів: 
1. Допустимість результатів застосування сучасних науково-технічних методів 

і засобів. 

2.Показання з чужих слів: поняття та процесуальний порядок застосування. 

3. Правові гарантії у кримінально-процесуальному доказуванні. 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 

 

Завдання № 1 

Проаналізувати ч.1 ст. 88 КПК та п.4 ч.1 ст. 91 КПК та надайте відповідь 

чи узгоджуються зазначені норми одна з одною. 

Завдання № 2 

З’ясувати теоретичні погляди щодо структури процесу доказування. 

Задача № 3 

11 травня 2011 року в період часу з 15 годин 10 хвилин до 17 годин 30 

хвилин на залізничному полотні західної горловини станції „Войцехово‖ 

Придніпровської залізниці в Ленінському районі м. Дніпропетровська гр-ни 

Утка П.П., Деренко А.А. і Гопна Л.Л., увійшовши в попередню злочинну змову, 

спрямовану на таємне викрадення чужого майна, таємно викрали, належні 

Придніпровській залізниці, залізничні протиугони в кількості 80 одиниць, чим 

завдали матеріальної шкоди Придніпровській залізниці на загальну суму 840 

гривень 22 копійки. 
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Під час допиту підозрюваного Деренка А.А., останній мав дуже 

пригнічений вигляд, психологічно був помітно замкнений у собі, не давав на 

питання слідчого з першого разу зрозумілих і чітких відповідей і пояснив, що 

дійсну військову службу в лавах Збройних Сил України він не проходив, бо є 

інвалідом 2-ї групи з дитинства безстроково та знаходиться під наглядом у 

лікаря психіатра за місцем проживання з діагнозом „Олігофренія‖. 

Завдання:  

1. Відповісти на питання: 

- які особливості проведення допиту підозрюваного при повідомленні 

ним слідчому зазначених відомостей? 

- які процесуальні рішення можуть бути прийняті в зв’язку з результатом 

допиту підозрюваного? 

2. Скласти необхідні процесуальні документи з метою встановлення 

осудності Деренка А.А. 

Задача № 4 

Слідчій Хороводов прийняв рішення про одночасний допит потерпілого 

Мішкова Є.В. та підозрюваного Жукова СО., в зв’язку з чим попередив обох 

про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання та за 

відмову від давання показань за ст.ст. 383 і 384 КК України. 

Питання,: 

Правильно чи ні зробив слідчий? 

Задача № 5 

Під час досудового розслідування за фактом крадіжки з магазину 300 

кілограмів цукру (6 мішків по 50 кілограмів) було повідомлено про підозру 

неповнолітнього (15 років) Жарцева С.І. та складено обвинувальний акт на 

підставі встановлених наступних доказів: дактилоскопічної експертизи, згідно 

якої встановлено, що вилучені з місця події (дверної ручки складу магазину) 

відбитки пальців рук належать гр. Жарцеву С.І., інші відбитки пальців рук 

належать іншим невідомим особам; протоколом обшуку за місцем проживання 

Жарцева С.І. вилучено 150 кг. цукру (3 мішки), що був викрадений з магазину; 

показань підозрюваного Жарцева С.І., який пояснив, що він сам викрав з 

магазину 6 мішків цукру і за допомогою велосипеда перевіз їх додому, згодом 3 

мішки продав невідомому чоловіку. 

Виходячи з умов задачі визначити, повноту структури доказування в 

зазначеному кримінальному провадженні. 

Задача № 6 

Після проведеного досудового розслідування за фактом відкритого викрадення 

майна гр.. Балакушиної С.А. (мобільного телефону), яке скоїв неповнолітній Сініцин 

К.В., слідчий склав обвинувальний акт. Зазначене рішення слідчим прийнято на 

підставі наступних доказів: допиту потерпілої Балакушеної С.А., яка пояснила, що 

невідомий їй хлопець, обличчя якого вона запам’ятала вирвав у неї із рук мобільний 

телефон «Нокіа» віртістю 2500 гривен; протоколу допиту свідка Єрмоленко О.П. про 

те що він побачив як невідомий йому хлопець вирвав з рук невідомої йому дівчини 

мобільний телефон і почав тікати, але він разом з гр.. Ткачом В.Д. затримали цього 

хлопця; показань гр.. Ткача В.Д. – аналогічними показанням гр..Єрмоленко О.П.; 
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речового доказу – мобільного  телефону «Нокіа»; протоколу впізнання в ході якого 

Балакушина С.А. впізнала Сініцина К.В., як особу яка викрала її мобільний телефон; 

висновку дактилоскопічної експертизи згідно якої відбитки пальців рук виявлені на 

телефоні «Нокіа» належать Сініцину К.В.; висновку цитологічної експертизи, згідно 

якої потожирові сліди знайдені на телефоні «Нокіа» належать Сініцину К.В.; 

висновком експертизи ДНК, згідно якого потожировий слід знайдений на телефоні 

«Нокіа»  на 99,9 % належить Сініцину К.В.; показаннями допиту 37 осіб, які в момент 

крадіжки знаходилися поблизу місця події (парку Глоби) і бачили вчинення грабежу. 

Виходячи з умов задачі оцініть дії слідчого щодо здійснення доказування у 

зазначеному кримінальному провадженні.  

Задача № 7 

10 квітня 2015 року Мінаєва В.І. було затримано в порядку ст.ст. 261-

263 КУпАП. Під час затримання Мінаєв В.І. був допитаний в якості свідка 

щодо обставин кримінального провадження № 1234567890000000 від 

19.05.2015 р. Під час допиту Мінаєва В.І. в якості свідка, слідчий попередив 

його про відповідальність за відмову від дачі показань та про відповідальність 

за дачу завідомо неправдивих показань. В ході проведення допиту за 

відсутності захисника Мінаєв В.І. зізнався у вчиненні розслідуваного злочину. 

Після цього слідчий повідомив Мінаєву В.І. про підозру, допитав його в якості 

підозрюваного та склав клопотання про застосування до нього запобіжного 

заходу тримання під вартою. 

Виходячи з умов задачі, дайте оцінку законності дій та рішень слідчого. 

Чи є докази, отримані під час адміністративного затримання та допиту 

свідка Мінаєва В.І., допустимими? Якщо ні, то поясніть чому? Обґрунтуйте 

свою відповідь рішеннями Європейського суду з прав людини. 

 Рекомендована література до Теми 4: 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.44, 1.46, 1.113, 1.116, 

1.118, 1.142, 2.8, 2.17, 2.22, 2.40, 2.78, 2.98. 

 

ТЕМА 5. СЛІДЧІ ТА СУДОВІ ПОМИЛКИ В КРИМІНАЛЬНОМУ 

СУДОЧИНСТВІ. 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

Теми рефератів: 
 

1. Процесуальний порядок виправлення слідчих помилок пов’язаних з 

кваліфікацією суспільно небезпечного діяння. 

2. Прокурорський нагляд та судовий контроль як засоби запобіганню слідчих 

помилок. 

3. Класифікація слідчих та судових помилок. 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 

 

Завдання № 1 

Проаналізувати теоретичні дослідження щодо визначення поняття 

слідчих та судових помилок, та зробити висновок, чи потрібно КПК України 
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доповнити нормою, яка б надавала визначення поняття слідчих та судових 

помилок. 

 Завдання № 2 

 Ознайомившись з теоретичними дослідженнями слідчих та судових 

помилок, визначити, які помилки у роботі слідчих та судових органів 

допускаються найчастіше (є типовими). 

Завдання № 3 

Надати відповідь: які помилки в теоретичних дослідженнях визнаються 

такими, що можуть потягнути за собою скасування вироку суду. Система 

підстав до скасування або заміни судових рішень? 

Задача 4 

Допитана у справі про зґвалтування потерпіла Бартецька показала, що 

насильника легко впізнати по чисельним татуюванням на ногах, грудях, спині. 

Вона добре пам’ятала, що на ногах у ґвалтівника вище колін є по одному 

татуюванню – «русалки». За підозрою у вчиненні злочину на цей час вже було 

затримано Кузьменка, неодноразово раніше судимого за насильницькі злочини. 

У супроводі міліцейського конвою Кузьменко був пред’явлений для впізнання 

потерпілій. 

Питання:  

Чи відповідають дії слідчого вимогам кримінального процесуального 

закону? Обґрунтуйте відповідь.  

Задача 5 

Іванову І.М. 10.12.2012 р. було вручено повідомлення про підозру, а в 

11.12.2012 він потрапив у ДТП і від отриманих травм помер. Слідчий прийняв 

постанову про закриття кримінального провадження на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 

КПК України,бо подальше провадження не було необхідне для реабілітації 

померлого. 

Питання: 

Оцініть рішення слідчого. 

Задача 6 

Слідчій Хороводов прийняв рішення про одночасний допит потерпілого 

Мішкова Є.В. та підозрюваного Жукова СО., в зв’язку з чим попередив обох 

про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання та за 

відмову від давання показань за ст.ст. 383 і 384 КК України. 

Питання,: 

Правильно чи ні зробив слідчий? 

Задача 7 

Дільничний інспектор міліції, вважаючи, що квартирну крадіжку скоїв 

раніше судимий Петров, прийшов до його батьків. Посилаючись на пізній час, 

останні відмовились відчинити двері. Тоді дільничний інспектор з допомогою 

понятих виламав двері, вчинив обшук, але передбачуваного винуватця 

крадіжки та викрадених речей не виявив. За скаргою Петрових, дільничний 

інспектор був притягнутий до кримінальної відповідальності і засуджений за 

перевищення влади (ст.365 КК). 
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Виходячи з умов задачі визначити яку слідчу помилку було допущено та 

чи можливо її виправити?  

Задача 8 

Під час досудового розслідування розпочатого за фактом умисного 

спричинення тяжких тілесних ушкоджень гр. Кобші В.Ю., захисником 

підозрюваного Зайцевим В.П. було надано слідчому матеріали судово-медичної 

експертизи проведеної за ініціативою сторони захисту, згідно висновку якої 

потерпілому Кобші було спричинено тілесні ушкодження середнього ступеню 

тяжкості, а сам потерпілий заяви стосовно спричинення йому тілесних 

ушкоджень не надав. На підставі висновку експертизи, захисник надав 

слідчому клопотання про закриття кримінального провадження. В задоволенні 

зазначеного клопотання слідчий відмовив посилаючись на раніше проведену 

СМЕ, згідно якої у потерпілого Кобші В.Ю. виявлені тяжкі тілесні 

ушкодження. 

Виходячи з умов задачі визначити, якими правами наділена сторона 

захисту, які б давали їй можливість запобігати слідчим та судовим помилкам?  

Рекомендована література до Теми 5: 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.35, 1.118, 1.123, 1.130, 

2.23, 2.35, 2.65, 2.66. 

 

ТЕМА 6. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 

ОСОБЛИВИХ ПОРЯДКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

  
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

Теми рефератів: 
 

1. Угода про примирення в кримінальному процесі України та зарубіжних 

країн. 

 2. Поняття та значення імунітетів у кримінальному судочинстві України. 

 3. Особливості застосування заходів кримінально-процесуального 

примусу стосовно неповнолітніх, які вчинили кримінальне правопорушення. 

 4. Закінчення досудового розслідування шляхом застосування 

примусових заходів медичного характеру. 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 

 

Завдання № 1 

 Визначити поняття та значення імунітетів у кримінальному судочинстві 

України. 

 Завдання № 2 

Значення угоди про примирення в кримінальному процесі України та 

порівняльна характеристика із практикою застосування такого виду порядку в 

зарубіжних країнах. 

Завдання № 3 
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Визначити особливості застосування заходів кримінально-

процесуального примусу стосовно неповнолітніх, які вчинили кримінальне 

правопорушення. 

 Задача № 4 

Кримінальна справа розглядалась судом присяжних по обвинуваченню 

Карася К.К. у вчиненні особливо тяжкого злочину. В підготовчій частині 

судового засідання був встановлений факт, що один із присяжних засідателів 

знаходився в родинних стосунках у минулому із обвинуваченим ( був тестем). 

Як повинно бути вирішено дане питання і який існує порядок? 

Задача № 5 

Сидоренко П.О. вчинив кримінальний проступок. Повідомивши 

Сидоренку П.О. про підозру слідчий Кузь К.К. обрав щодо підозрюваного 

запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. 

Оцініть ситуацію. Чи відповідають вищевказані дії положенням КПК? 

Задача № 6 

Григоренко З.Х. зізнався у вчиненні кримінального проступку 

дільничному інспектору за місцем свого проживання. 

Які дії слід вчинити в зв’язку з цим? 

Задача № 7 

Справа по обвинуваченню Зіркового Н.К. була направлена до суду для 

проведення спрощеного порядку провадження. 

Який існує процесуальний порядок спрощеного порядку без проведення 

судового розгляду в судовому засіданні? 

 

Рекомендована література до Теми 6: 1.10, 1.14, 1.15, 1.36, 1.37, 1.77, 1.78, 

1.79, 1.93, 1.105, 1.118, 1.26, 1.128, 1.135, 2.1, 2.9, 2.16, 2.18, 2.25, 2.36, 2,38, 2.77, 2.80, 

2.82, 2.84, 2.99, 2.105. 

 

ТЕМА 7 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

Теми рефератів: 
 

1. Особливості застосування примусових заходів щодо неповнолітніх.  

2. Особливості застосування заходів забезпечення кримінального провадження 

щодо неповнолітніх.  

3. Особливості застосування примусу при проведення слідчих дій у контексті 

практики Європейського Суду з прав людини. 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 

 

Завдання № 1 
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Скласти порівняльну таблицю щодо видів заходів процесуального 

примусу за КПК 1960 року та КПК України 2012 року. Визначити відмінності у 

класифікації та підставах застосування. 

Завдання № 2 

Визначити останні зміни у законодавстві щодо застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження. 

Задача № 3 

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 o 11 год. 00 хв. 

Питання: 

Чи відбулося в описаній ситуації порушення норм кримінально- 

процесуального законодавства? Якщо так, то яких саме? 

Задача № 4 

Сологуб К.В. вчинив розбійний напад. Через два дні він був затриманий 

без ухвали слідчого судді. Вважаючи, що затримання має незаконних характер 

Сологуб К.В. подав скаргу до суду про незаконне затримання. 

Питання 

Яке рішення повинен ухвалити суд? Обґрунтуйте відповідь. 

Задача № 5 

Неповнолітній Сиренко В.П. 12.01.2001 року народження 13.01.2013 року 

вчинив відкрите викрадення майна гр. Сидорової С.В., а саме заволодів її 

мобільним телефоном. За даним фактом слідчий розпочав досудове 

розслідування та враховуючи те, що неповнолітній Сиренко В.П. може 

переховуватися від органів досудового розслідування та суду вирішив 

застосувати до нього заходи кримінального процесуального примусу. 

Виходячи з умов задачі визначити, яке процесуальне рішення по 

застосуванню кримінального процесуального примусу може прийняти слідчий. 

За яких умов до неповнолітніх можуть застосовуватися заходи кримінального 

процесуального примусу. 

Задача № 6 

Малолітній Коваленко В.П. 12.01.2004 року народження 13.06.2015 року 

вчинив відкрите викрадення майна гр. Сидорової С.В., а саме заволодів її 

гаманцем. За даним фактом слідчий розпочав досудове розслідування та 

враховуючи те, що малолітній Коваленко В.П. може переховуватися від органів 

досудового розслідування та суду вирішив застосувати до нього заходи 

кримінального процесуального примусу. 

Виходячи з умов задачі визначити, яке процесуальне рішення по 

застосуванню заходів кримінального процесуального примусу може прийняти 

слідчий? За яких умов до малолітнього можуть бути застосовувані заходи 

кримінального процесуального примусу. 
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Рекомендована література до Теми 7: 1.10, 1.14, 1.15, 1.36, 1.37, 1.42, 1.46, 

1.47, 5.4, 5.5, 5.6, 5.20, 1.77, 1.81, 1.94, 1.95, 1.96, 1.98, 1.110, 1.118, 1.119, 1.123,  2.1, 

2.9, 2.16, 2.18, 2.19, 2.25, 2.36, 2,38, 2.77, 2.80, 2.82, 2.84, 2.99, 2.105. 
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3. Критерії оцінювання самостійної роботи 

 

 

бал  за зміст реферату 

 

0 
не виконано 

3 

порушено вимоги щодо його обсягу або оформлення, слухач доповідає 

безпосередньо з реферату, відповідей на питання аудиторії за темою 

реферату дати не може. 

6 
вимоги щодо його обсягу і оформлення в цілому додержані, слухач 

підготовив тези для доповіді, намагається відповідати на питання аудиторії. 

9 

вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, доповідь здійснюється за 

планом без використання тексту реферату, слухач відповідає на запитання 

за рефератом, але не впевнено 

12 
вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, слухач вільно доповідає і 

відповідає на запитання за рефератом 

15 

вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, слухач вільно доповідає і 

відповідає на запитання за рефератом, дискутує з аудиторією та викладачем, 

правильно аргументує свою думку. 

 

Додаткові вимоги 

1. Кількість законспектованих питань, призначених для підготовки до 

заняття відповідає кількості присвоюваних балів. 

2. Слухач протягом модулю має  підготувати 1 реферат. 

3. Підготовка доповіді на основі наукової статті оцінюється до 5 балів. 

4. Відповіді на питання для самостійного вивчення – до 7 балів. 

5. Додатково можуть бути оцінені в межах балів виділених на самостійну 

та індивідуальну роботу: участь у роботі наукового гуртка, наукових 

семінарах, конференціях або підготовка конкурсної роботи. 

6. Додатково нараховуються бали за участь слухача в роботі наукового 

гуртка кафедри, в залежності від виду роботи, яку він здійснює до 8 балів 

в межах одного модулю. 

7. Кількість балів нараховується пропорційно кількості правильних 

відповідей. За виконання завдань, винесених на модульний контроль 

виставляється середній бал (сума балів у межах одного модуля поділена 

на два) – максимально 40 балів. 

8. Слухачам, які повністю виконали навчальний план, позитивно атестовані 

з даної дисципліни за результатами модульних контролів (отримали 60 

балів і вище) на останньому тижні теоретичного навчання за їх згодою в 

заліково-екзаменаційній відомості проставляється рейтинговий бал і 

відповідна оцінка за 4-х бальною шкалою. 

9. За бажанням слухач може складати підсумковий залік (екзамен) з метою 

підвищення оцінки, отриманої за результатами модульних контролів. 
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Складова залікового (екзаменаційного) контролю має бути не більше 40 

балів. 

 

 

4. Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

 

бал вирішення практичних завдань 

0 Задача не вирішена або вирішена неправильно  

3 

Задача вирішена частково, без аналізу ситуації, належної аргументації та 

посилання на відповідні положення нормативних актів, відповідні 

документи не складені 

6 

Задача вирішена, але слухач не може пояснити сутність рішення, 

посилається на не чинні нормативні акти, документи складені але 

неправильно  

9 
Задача вирішена, слухач пояснює рішення з допомогою викладача або 

групи, документи складені правильно  

12 

Задача вирішена, слухач самостійно пояснює прийняте рішення, 

посилається на відповідні положення нормативних актів, документи 

складено правильно 

15 

Задача вирішена, аналіз ситуації проведено правильно, слухач самостійно 

пояснює прийняте рішення, посилається на конкретні норми законодавства, 

документи складено правильно, вільно визначає правильне рішення при 

варіюванні завдання 

бал кількість правильно вирішених тестових завдань 

0 20 % 

3 30 % 

6 40% 

9 50% 

12 70% 

15 85% 
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5. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи, практики 

для заліку 

90-100 А Відмінно  

 

Зараховано 
83-89 В 

добре  
75-82 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

6. Критерії оцінювання самостійної та індивідуальної роботи здобувачів 

вищої освіти 

 

При виконанні вимог зазначених у параграфі 1.2 «Вимоги до самостійної 

та індивідуальної роботи» самостійна та індивідуально робота оцінюється 

наступним чином: 

- ведення термінологічного словника з дисципліни – 5 балів; 

- опрацювання та конспектування питань, які виносяться на самостійне 

вивчення ( параграф 5 методичних рекомендацій) – 10 балів; 

- написання реферату з дисципліни (параграф 6 методичних 

рекомендацій) – 10 балів; 

- підготовка та виступ з доповіддю на семінарському занятті (параграф 6 

методичних рекомендацій) – 5 балів. 

У разі здачі роботи з недотримання вимог зазначених у параграфі 1.2 

«Вимоги до самостійної та індивідуальної роботи», якщо дозоляє час, виконана 

робота повертається для доопрацювання. У випадку здачі роботи, коли часу для 

усунення допущених помилок не має бали за самостійну та індивідуальну 

роботу здобувача вищої освіти знижуються. 
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7. Інформаційне та методичне забезпечення. 

Рекомендована література 

 

1. Основна: 

 

1.1. Конституція від 28 червня 1996 року // Офіційний вісник України. – 

2010. - № 72/1 Спеціальний випуск. – Ст. 2598. 

1.2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // rada.gov.ua. 

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 

1966 р. // // rada.gov.ua. 

1.3. Європейська Конвенція про взаємодопомогу у кримінальних справах 

(Ратифікована Законом України від 16 січня 1998 року) // Офіційний вісник 

України. - 1998. - №13. 

1.4. Європейська Конвенція про видачу правопорушників від 13 грудня 

1957 року // Офіційний вісник України. - 1998. - №13. 

1.5. Європейська Конвенція про передачу провадження у кримінальних 

справах від 15 травня 1972 року // Збірка договорів Ради Європи, Київ - 2000. 

1.6. Конвенція про правову допомогу та правові відносини з цивільних, 

сімейних та кримінальних справ (Мінськ, 22 січня 1993 року) // rada.gov.ua  

1.7. Угода про взаємодію міністерств внутрішніх справ незалежних держав 

в сфері боротьби із злочинністю (Алма-Ата, 24 квітня 1992 року) // rada.gov.ua 

1.8. Угода між прокуратурою Російської Федерації та Генеральною 

прокуратурою України про правову допомогу та співробітництво від 21 травня 

1993 року // rada.gov.ua 

1.9. Конвенція про права дитини. Ухвалена 44-ю сесією Генеральної 

Асамблеї ООН у 1989 році // rada.gov.ua. 

1.10. Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини від 4 

листопада 1950 року // Сборник международных договоров СССР. - Выпуск 

XLV. - Москва: Международные отношения, 1991. 

1.11. Європейська конвенція з відшкодування шкоди жертвам 

насильницьких злочинів від 24 листопада 1983 року // Сборник документов 

Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. - 

М., 1998. 

1.12. Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй щодо 

заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням (Токійські правила) від 14 

грудня 1990 року // rada.gov.ua 

1.13. Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються здійснення 

правосуддя щодо неповнолітніх („Пекінські правила‖). Прийняті на 96-му 

пленарному засіданні ООН у 1985 році // Права людини і професійні стандарти 

для працівників міліції та пенітенціарних установ в документах міжнародних 

організацій. - Амстердам-Київ, 1996. 

1.14. Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для 

предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские 

руководящие принципы). Приняты и провозглашены резолюцией 45/112 

Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года // Права человека. Сборник 
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международных договоров. Том I. Универсальные договоры. Организация 

Объединенных Наций. Нью-Йорк и Женева, 1994. 

1.15. Основні принципи незалежності судових органів (Схвалені 

резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї від 29 листопада та 13 

грудня 1985 року) // «Права людини і професійні стандарти для юристів» в 

документах міжнародних організацій. - К., 1996. 

1.16. Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих 

судебное преследование. Приняты восьмым Конгрессом Организации 

Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями (Гавана, Куба, 27 августа - 7 сентября 1990 года) // Права 

человека. Сборник международных договоров. Том I. Универсальные 

договоры. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк и Женева, 1994. 

1.17. Закон України від 5 липня 2012 року № 5076-VI „Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність‖ // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-

17/conv/page3 

1.18. Закон України від 2 червня 2011 року «Про безоплатну правову 

допомогу» // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/conv 

1.19. Закон України „Про застосування амністії в Україні‖ від 1 жовтня 

1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 48. - Ст. 263 

1.20. Закон України від 25 лютого 1994 року „Про судову експертизу‖ // 

http://zakon2.rada.gov.ua 

1.21. Закон України від 30 червня 1993 року „Про попереднє ув’язнення‖ // 
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2.131.  http://www.nbuv.gov.ua/ Найбільша бібліотека 
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України імені 

В.І. Вернадського 

2.132.  http://www.nplu.org/ Національна Парламентська 

бібліотека України 

2.133.  http://www.library.lviv.ua/ Львівська національна 

наукова бібліотека України 

імені В.Стефаника 

2.134.  http://www.odnb.odessa.ua/ Одеська державна наукова 

бібліотека iм. М.Горького 

2.135.  http://korolenko.kharkov.com/ Харківська державна 

наукова бібліотека імені 

В.Г. Короленка 

2.136.  http://www.zounb.zp.ua/ Запорізька обласна 

універсальна наукова 

бібліотека імені 

О.М. Горького 

2.137.  http://www.lawlibrary.ru/ Юридическая научная 

библиотека 

2.138.  http://www.library.yale.edu/ Бібліотека Єльського 

університету 

  

- Інші ресурси: 

 

2.139.  http://www.yurincom.com/ Видавництво юридичної 

літератури для 

правоохоронних та судових 

органів, навчальних закладів 

та наукових установ 

2.140.  http://www.lex-line.com.ua/ Юридична лінія 

2.141.  http://yurist-online.com/ Юридичні  послуги Online 

2.142.  http://www.yurpractika.com/ Юридическая практика 

 

 


