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2. Теми  семінарських занять 

 

ТЕМА 1. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД 

УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 

 

Семінарське заняття  2 год. 

 

План 

 

1. Поняття процесуальної діяльності по забезпеченню прав і свобод 

учасників кримінального судочинства в КПК України. Засоби їх 

забезпечення. 

2. Кримінально-процесуальні гарантії в кримінальному судочинстві як 

засіб забезпечення прав та свобод учасників кримінального судочинства. 

Поняття, сутність та система. 

3. Роль прокурорського нагляду та судового контролю в забезпеченні 

прав та свобод учасників кримінального судочинства. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
засоби забезпечення прав і свобод учасників кримінального судочинства. 

Засади кримінального судочинства, що забезпечують права та свободи 

учасників кримінального судочинства. 

 

Рекомендована література до Теми 1:  

1. Басиста, І. В. Прийняття і використання рішень слідчого на стадії 

досудового розслідування: монографія /1. В. Басиста. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 

2011 —532с . 

2. Біленко, Б. Новели в процесуально-правовому статусі захисника згідно з 

новим КПК України / Б. Біленко // Юрид. журн. - 2012. - № 9. - С. 77. 

3. Городовенко, В. В. Принципи судової влади: монографія / В.В. 

Городовенко. - X. : Право, 2012.-448 с. 

4. Ковальова, Н. В. Правозахисна діяльність прокурора і суду на досудовому 

слідстві [Текст] / Н. В. Ковальова//Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ. -2012. -№ 

1. - С. 255-263. 

5. Кучинська, О. Забезпечення права на захист та кваліфіковану правову 

допомогу в кримінальному провадженні  / Оксана Кучинська // Юрид. Україна. - 

2012. - № 4. -C. 65-69. 

6. Лапкін, А. В. Роль прокурора в забезпеченні прав і законних інтересів 

потерпілого у кримінальному судочинстві України [Текст]:монографія / А. В. 

Лапкін. -X.: Право, 2012. - 263 с. 
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ТЕМА 2. ГАРАНТІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА 

 

Семінарське заняття 2 год. 

План 

 

1. Правовий статус учасника кримінального процесу як гарантія 

забезпечення прав і свобод особи в кримінальному судочинстві. 

2. Змагальність як засіб забезпечення прав та свобод учасників 

кримінального судочинства.  

3. Забезпечення права на захист. Обов’язок службових осіб, які 

здійснюють кримінальне судочинство, роз’яснити його учасникам їх права та 

обов’язки. «Лист про права». 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Поняття гарантії в кримінального судочинства. Роль гарантій кримінального 

судочинства у забезпеченні прав і свобод учасників кримінального 

судочинства. Система гарантій кримінального судочинства. Поняття та роль 

прокурорського нагляду та судового контролю у кримінальному судочинстві. 

Права та обов’язки прокурора під час здійснення нагляду. Повноваження 

слідчого судді щодо здійснення судового контролю. Відмінності 

прокурорського нагляду та судового контролю. Поняття процесуального 

статусу учасника кримінального процесу. Важливість своєчасного надання 

особі правового статусу учасника кримінального судочинства. Вплив засад 

публічності та диспозитивності на права та обов’язки учасників 

кримінального судочинства. Дія засади змагальності на досудовій та судовій 

стадії процесу щодо забезпечення прав та інтересів заінтересованих 

учасників кримінального процесу. Поняття засади забезпечення права на 

захист, її значення для забезпечення прав і свобод людини в кримінальному 

судочинстві.  

 

Рекомендована література до Теми 2:  

1. Альбрехт, П.-А. Забытая свобода. Принципы уголовного права и 

европейской безопасности  / П.-А. Альбрехт. - Харьков : Право, 2012. - 184 с. 

2. Амеліна, А. С. Дотримання конституційних прав і свобод у кримінальному 

судочинстві / А. С. Амеліна // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ. Спец. вип. - 

2011. -№ 8. -С. 266-270. 

3. Баев, О. Я. К проблеме правового закрепления положения о «разумности 

срока уголов¬ного судопроизводства» / О. Я Баев //Криминалист первопечатный. - 

2010. - № 1. - C. 11-26. 

4. Бартащук, Л. П. Ретроспективний аналіз забезпечення права людини на 

повагу до гідності у кримінальному судочинстві / Л. П. Бартащук // Адвокат. - 2010. 

- № 7. - С. 23-28. 
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5. Барчук, Г. І. Презумпція невинуватості як один із принципів  

кримінального процесу /Г. І. Барчук, П. Ю. Чеханюк//Наук. вісн. КНУВС. -К., 2010. 

-Вип. 4 (71). -С. 54-62. 

6. Беднарська, В. М. Питання принципів кримінального судочинства в 

доказовій діяльносг. / В. М. Беднарська, О. С. Корнеєва // Вісн. Луган. держ. ун-ту 

внутр. справ. - 2010. - Вип. 2. - С. 85-88. 

 

 

ТЕМА 3. ДОТРИМАННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ОСОБИ В 

КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ 

ЛЮДИНИ 

 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

 

План 

 

1. Європейські стандарти дотримання прав та свобод особи в 

кримінальному судочинстві. 

2. Дотримання прав Європейської Конвенції про захист прав людини та 

основних свобод від 4 листопада 1950 року в сучасному українському 

кримінальному процесуальному законодавстві і практиці діяльності органів 

досудового розслідування, прокуратури та суду. 

3. Рішення Європейського Суду з прав людини як джерело 

кримінального-процесуального права України.  

4. Гарантування законного утримання під вартою підозрюваних осіб 

під час здійснення кримінального судочинства в контексті рішень 

Європейського Суду з прав людини (рішення ЄСПЛ: «Єлоєв проти України» 

(2008), «Солдатенко проти України» (2008), «Цигоній проти України» 

(2011)). 

 

 

Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

 

План 

 

1. Кримінально процесуальні гарантії, щодо недопущення жорстокого 

поводження з людиною (відповідно до статті 3 Конвенції) під час 

кримінального судочинства, в контексті рішень Європейського Суду з прав 

людини (рішення ЄСПЛ: «Коробов проти України» (2011), «Душка проти 

України» (2011), «Каверзін проти України» (2012)). 

2. Дотримання статті 5 Конвенції щодо законного, обґрунтованого 

затримання особи як підозрюваної, недопущення порушень строків 

утримання підозрюваного під вартою, в контексті рішень Європейського 

Суду з прав людини (рішення ЄСПЛ: «Єлоєв проти України» (2008), 
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«Свершов проти України» (2008), «Доронін проти України» (2009), 

«Нечипорук і Йонкало проти України» (2011), Харченко проти України 

(2011), «Корнейкова проти України» (2012), «Луценко проти України» 

(2012). 

3. Забезпечення конвенційного права на справедливий судовий розгляд 

впродовж розумного строку в контексті рішень Європейського Суду з прав 

людини:  

- забезпечення дотримання права на захист (рішення ЄСПЛ: «Нечипорук і 

Йонкало проти України» (2011), «Бортник проти України» (2011), 

«Балицький проти України» (2011);  

- забезпечення дотримання засади презумпції невинуватості (рішення ЄСПЛ: 

«Грабчук проти України» (2006), «Пантелеєнко проти України» (2006), 

«Довженко проти України» (2012); 

- забезпечення дотримання засади змагальності процесу і процесуальної 

рівності сторін (рішення ЄСПЛ: «Жуковський проти України» (2011), 

«Коробов проти України» (2011); 

- забезпечення дотримання строків судового розгляду (розумного строку), 

порушення права на розгляд справи незалежним і неупередженим судом 

(рішення ЄСПЛ: «Паскаль проти України» (2011);  

- порушення права на вмотивоване судове рішення (рішення ЄСПЛ: 

«Нечипорук і Йонкало проти України» (2011);  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

критерії Європейських стандартів дотримання прав та свобод особи в 

кримінальному судочинстві. Засоби забезпечення дотримання прав 

Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод згідно 

чинного КПК України. Підстави визнання рішень Європейського суду з прав 

людини джерелом кримінального процесуального права України. 

Конвенційне право на свободу і особисту недоторканність і дотримання його 

в кримінальному процесі України. Конвенційне право на справедливий 

судовий розгляд впродовж розумного строку і дотримання його в Україні. 

Регламентація у Європейській Конвенції презумпції невинуватості. 

Конвенційне право на розгляд справи впродовж розумного строку. Наслідки 

розгляду Європейським судом з прав людини наступних позовів: «Грабчук 

проти України» (2006), «Пантелеєнко проти України» (2006), «Єлоєв проти 

України» (2008), «Свершов проти України» (2008), «Солдатенко проти 

України» (2008), «Доронін проти України» (2009), «Балицький проти 

України» (2011), «Бортник проти України» (2011), «Душка проти України» 

(2011), «Жуковський проти України» (2011), «Коробов проти України» 

(2011), «Нечипорук і Йонкало проти України» (2011), «Паскаль проти 

України» (2011),  

«Цигоній проти України» (2011), «Харченко проти України» (2011), 

«Каверзін проти України» (2012), «Корнейкова проти України» (2012), 

«Луценко проти України» (2012), «Довженко проти України» (2012); 
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Рекомендована література до Теми 3:  

 

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

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

Москва: Международные отношения, 1991. 

 2. Липачова Л. М. Реалізація конституційного права людини та громадянина 

на звернення за захистом своїх прав і свобод до Європейського Суду з прав людини. 

: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Липачова Лілія Миколаївна ; Юридична 

академія міністерства внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2002. – 190 с. 

 3. Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний 

процес / Д. Макбрайд ; Рада Європи. Генеральний директорат з прав людини і 

правових питань. - К. : К.І.С., 2010 (К. : ТОВ "ВПК "Експрес-Поліграф", 14.12.2010) 

. - 576 с. 

4. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Артіко проти Італії від 

13 травня 1980 р. // Европейский суд по правам человека. Избранные решения: В 2 

т. – М.: Изд-во НОРМА, 2000. – Т.1.  

 

ТЕМА 4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОКАЗУВАННЯ В 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

Семінарське заняття №1 - 2 год. 

 

План 

 

1. Поняття та завдання доказування в кримінальному провадженні. 

2. Предмет та межі доказування в кримінальному процесі. 

3. Оцінка доказів та їхніх процесуальних джерел. Внутрішнє 

переконання при оцінці доказів. 

4. Права та обов’язки суб’єктів кримінального процесу при здійсненні 

доказування. Наявність достатньої сукупності доказів як елементу 

обґрунтованості кримінально-процесуального рішення. 

5. Засада безпосередності дослідження показань, речей і документів. 

Правило «отруєного дерева» в кримінальному судочинстві України.  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

поняття, сутність, елементи та значення доказування в кримінальному 

судочинстві. Проблеми предмету та меж доказування, його процесуального 

порядку. Тягар доказування. Критерії оцінювання доказів та їх джерел, 

засоби та межі перевірки їх допустимості. Поняття внутрішнього 

переконання при оцінці доказів, проблеми визначення меж внутрішнього 

переконання посадової особи, яка їх оцінює. Визначення достатньої 

сукупності доказів для обґрунтування прийняття процесуального рішення. 

Права та обов’язки сторони обвинувачення та захисту під час здійснення 

доказування. Предмет доказування під час розслідування кримінальних 

правопорушень що вчинені неповнолітніми, або особами, які віднесені до 
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окремої категорії. Особливості доказування під час кримінального 

провадження у формі приватного обвинувачення. Поняття доказів, їх 

класифікація з урахуванням різних класифікаторів. Наукові розробки понять 

належності, достовірності, допустимості, та достатності доказів. Наукові 

обґрунтування доцільності застосування в законодавстві правила «Отруєного 

дерева» та безпосередності дослідження доказів судом. 

 

Рекомендована література до теми 4:  
 

1. Спільний наказ ГПУ, МВС, СБУ, Адміністрації державної 

прикордонної служби, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції 

№114/1042/516/___/936/1687/5 від 16.11.2012 «Інструкція про організацію 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх 

результатів у кримінальному провадженні”.// http://zako№2.rada.gov.ua 

2. Закон України від 18 лютого 1992 року №2135-ХII «Про оперативно-

розшукову діяльність» // Офіційний сайт Верховної Ради України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12/parao102#o102 

3. Про деякі питання застосування судами України законодавства при 

дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод 

людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, 

дізнання і досудового слідства (Постанова Пленуму Верховного Суду 

України від 28 березня 2008 року № 2) // http://zako№2.rada.gov.ua 

 

 

ТЕМА 5. СЛІДЧІ ТА СУДОВІ ПОМИЛКИ В КРИМІНАЛЬНОМУ 

СУДОЧИНСТВІ  

 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

 

План 

 

1. Поняття та ознаки слідчих та судових помилок 

2. Класифікація слідчих помилок.  

3. Класифікація судових помилок. 

4. Слідчі та судові помилки під час провадження слідчих дій, а також 

допущення помилок у разі прийняття процесуальних рішень. Їх наслідки. 

5. Слідчі та судові помилки пов’язані з неправильною кваліфікацією 

суспільно небезпечного діяння вчиненого підозрюваною особою. Їх наслідки. 

6. Слідчі та судові помилки, що можуть бути усунуті та такі що не 

усуваються. Наслідки, що тягнуть за собою ті чи інші слідчі чи судові 

помилки.  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

поняття помилки, поняття судових та слідчих помилок, поняття і відмінності 
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предметно-практичних та й інтелектуально-логічних слідчих та судових 

помилок. Класифікація слідчих та судових помилок. Класифікатори які 

застосовуються в теоретичних дослідженнях для їх класифікації. Теоретичні 

розробки щодо наукової дискусії про навмисність чи ненавмисність дії яка 

спричинила слідчу чи судову помилку. Слідчі та судові помилки пов’язані з 

неправильною кваліфікацією, помилки в оцінці доказів, ненавмисне 

порушення кримінального процесуального закону, помилки при провадженні 

слідчих дій. Права та обов’язки прокурора щодо виявлення та усунення 

слідчих та судових помилок в кримінальному процесі України. Права та 

обов’язки Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційних 

судів областей, міст Києва та Севастополя щодо виявлення та усунення  

слідчих та судових помилок в кримінальному процесі України. Права та 

обов’язки вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, Верховного Суду України щодо виявлення та усунення 

слідчих та судових помилок в кримінальному процесі України. Права та 

обов’язки окремих учасників кримінального судочинства, які заінтересовані 

в прийнятті законного рішення, щодо виявлення та усунення слідчих та 

судових помилок. 

 

Рекомендована література до Теми 5:  
1. Быков, В. М. Причины вынесения присяжными заседателями 

необоснованных оправдательных вердиктов [Текст] / В. М. Быков, Е. Н. 

Митрофанова // Росс, юстиция. — 2010. — №2.-С. 47-51. 

2. Демченко, В. Суд присяжных: проблемы и возможности / В. 

Демченко // Законность. - 2010. -№ 1. - С. 17-21. 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар [Текст] : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. 

Бурдоль та ін. ; за заг. ред. В. Т. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : 

Право, 2012. - 664 с. 

4. Моисеева, Т. В. Исследование присяжными заседателями данных о 

личности подсудимого, потерпевшего и свидетеля [Текст] / Т. В. Моисеева 

//Рос. юстиция. - 2010. - № 1. - С. 37-39. 

5. Моисеева, Т. В. Прения сторон - условие, обеспечивающее 

объективность присяжных заседателей [Текст] / Т. В. Моисеева // Рос. 

юстиция. - 2010. - № 11. - С. 36. 

 

 

ТЕМА 6. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 

ОСОБЛИВИХ ПОРЯДКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

 

План 
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1. Доцільність впровадження в кримінальне судочинство України 

особливих порядків провадження. 

2. Поняття та значення особливого порядку кримінального 

провадження.  

3. Альтернативні способи вирішення кримінально-правового конфлікту 

та здійснення кримінального судочинства, як особливий порядок 

кримінального провадження. 

4. Процесуальна необхідність передбачення особливого порядку 

здійснення кримінального судочинства щодо окремої категорії осіб. 

Теоретичні та практичні аспекти. 

5. Практична та теоретична доцільність передбачення особливого 

порядку здійснення кримінального судочинства щодо неповнолітніх. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

практичні особливості та теоретичні розробки щодо підстав та практичної 

необхідності здійснення кримінального провадження в особливому порядку. 

Поняття та значення в кримінальному судочинстві особливих порядків 

кримінального провадження. Види особливих порядків кримінального 

переслідування: альтернативні способи вирішення кримінально-правових 

конфліктів; альтернативний, спрощений порядок кримінального судочинства; 

особливості кримінального судочинства в залежності від його учасників та 

місця проведення.  

 

Рекомендована література до Теми 6:  
1. Берижицкий, С. Выявление информированности кандидатов в 

присяжные заседатели об обстоятельствах подлежащего рассмотрению дела 

[Текст] / С. Берижицкий, О. Тисен // Уголов. право. - 2009. - № 3. - С. 69-72. 

2. Быков, В. М. Причины вынесения присяжными засідателями 

необоснованных оправдательных вердиктов [Текст] / В. М. Быков, Е. Н. 

Митрофанова // Росс, юстиция. — 2010. — №2.-С. 47-51. 

3. Гибадуллин, А. Применение компьютерной техники в суде с 

участием присяжных заседателей [Текст] / А. Гибадуллин, М. Беляев // 

Законность. - 2007. - № 11. — С. 15-18. 

4. Гладишева, О. О проблемах регулирования судебного 

разбирательства с участием присяжных заседателей [Текст] / О. Гладишева, 

Н. Стус // Уголов. право. - 2008. - № 1. - С. 87-89. 

5. Демченко, В. Суд присяжных: проблемы и возможности [Текст] / В. 

Демченко // Законность. - 2010. -№ 1. - С. 17-21. 

 

ТЕМА 7. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ 

 

Семінарське заняття  2 год. 

 



 

 

11 

 

План 

 

1. Підстави застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження. 

2. Підстави застосування запобіжних заходів. 

3. Підстави застосування примусових заходів, регламентованих за 

межами розділу 2 КПК України. \ 

4. Застава в кримінальному провадженні. 

5. Тримання під вартою: підстави та умови застосування. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

види заходів забезпечення кримінального провадження, загальні умови їх 

застосування. Виклик у кримінальному провадженні. Привід: підстави і 

процедури його проведення. Загальні умови накладення грошового 

стягнення. Загальні умови застосування тимчасового обмеження у 

користуванні спеціальним правом. Загальні положення відсторонення особи 

від посади. Загальні умови застосування заходу забезпечення у вигляді 

тимчасового доступу. Підстави, порядок і умови тимчасового вилучення 

майна. Поняття і ознаки запобіжних заходів. Система запобіжних заходів та 

їх види. Особисте зобов’язання як вид запобіжного заходу і порядок його 

застосування. Особиста порука і порядок її обрання. Домашній арешт як вид 

запобіжного заходу. Застава і порядок її обрання під час здійснення 

кримінального провадження. Тримання під вартою як винятковий 

запобіжний захід. Особливості законного затримання. Строк затримання. 

Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. 

 

Рекомендована література до Теми 7:  
 

1. Про попереднє ув’язнення [Текст] : Закон України від 30.06.1993 р. // 

Відом. Верхов. Ради України. - 1993. - № 35. - Ст. 360. 

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Текст] // 

Офіц. вісн. України. - 1998. - № 13. - Ст. 270. 

3. Рішення Конституційного Суду України від 08.07.2003 р. по справі за 

конституційним поданням 50 народних депутатів України про відповідність 

Конституції України (конституційність) положень ст. 150 Кримінально-

процесуального кодексу України щодо тяжкості злочину (справ про врахування 

тяжкості злочину при застосуванні запобіжного заходу) [Текст] // Вісн. Конституц. 

Суду України. - 2003. - № 3. - С. 34. 

4. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання порядку застосування 

запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження 

відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» від 04.04.2013 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sc.gov.ua/uа/2013_rik.html. 

5. Інформаційний лист «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду 

першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб 
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під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 

5.04.2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/2013_rik.html. 

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар [Текст] / відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. - X.: 

Одіссей, 2013. - С. 322-421. 

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар [Текст]: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та 

ін. ; за заг. ред. В. Т. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - С. 

367-525. 

8. Александров, А. С. Домашний арест как мера пресечения в уголовном 

процессе [Текст] / А. С. Александров // Уголов. право. - 2012. - № 2. - С. 82-89. 

9. Альтернативні триманню під вартою запобіжні заходи на стадії досудового 

розслідування [Текст] : метод, матеріал. - К. : American Bar Association, 2012. - 67 с. 

10. Верхогляд-Герасименко, О. В. Забезпечення майнових прав особи при 

застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу [Текст]: монографія / О. 

В. Верхогляд-Герасименко. - X. : Юрайт, 2012. - 216 с. 

11. Вільгушинський, М. Й. До питання застосування домашнього арешту як 

запобіжного заходу відповідно до Кримінального процесуального кодексу України 

[Текст] / М. Й. Вільгушинський // Адвокат. - 2012. - № 11. - С. 9-13. 

12. Грошевой, Ю. М. Меры обеспечения уголовного производства в новом 

УПК Украины: понятие, система и порядок применения [Текст] / Ю. М. Грошевой, 

О. Г. Шило // Уголов. судопроизводство. - 2013. - № 1. - С. 19-22. 

13. Гультай, П. М. Роль прокурора в механізмі застосування запобіжних 

заходів у досудо- вому кримінальному провадженні [Текст] / П. М. Гультай // Часоп. 

Київ, ун-ту права. — 2012. — №3.-С. 338-342. 

14. Левендаренко, О. Передання неповнолітнього підозрюваного й 

обвинуваченого під нагляд у системі запобіжних заходів [Текст] / О. Левендаренко 

// Підприємництво, госп-во і право,-2013.-№ 1.-С. 126-130. 

15. Попелюшко, В. О. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, 

мета, підстави, порядок та суб’єкти застосування [Текст] / В. О. Попелюшко // 

Адвокат. - 2012. - № 9. - С. 4-6. 

16. Смоков, С. М. Гарантії застосування заходів процесуального примусу у 

кримінальному судочинстві України [Текст] / С. М. Смоков, К. Г. Горелкіна. - Одеса 

: Астропринт, 2012. - 148 с. 

17. Уваров, В. Г. Інститут запобіжних заходів за новим КПК України в 

контексті міжнародних стандартів [Текст] / В. Г. Уваров // Право і суспільство. - 

2012. - № 2. - С. 294-297. 

 

 

  

http://sc.gov.ua/ua/2013_rik.html
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

курсантів (студентів, слухачів) 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. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

 


