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1. Теми практичних занять 
 

 

ТЕМА №3. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ТА УМОВИ 

ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

 

 1. Підстави та процесуальний порядок проведення впізнання. 

 2. Види впізнання. Порядок процесуальної фіксації слідчої (розшукової) дії 

впізнання. 

 3. Підстави та процесуальний порядок проведення освідування. 

 4. Види освідування. Процесуальний порядок фіксації слідчої (розшукової) 

дії освідування. 

Увідна 1. 

Потерпілий Скляров під час допиту про обставини вчиненого щодо нього 

грабежу детально описав зовнішній вигляд і прикмети особи, яка вчинила цей 

грабіж. Шматков за прикметами, описаними потерпілим виявився схожим з 

особою, яка вчинила даний грабіж. З приводу цього Шматков був доставлений до 

слідчого працівниками оперативного підрозділу, яким слідчий доручив 

встановити особу, яка вчинила злочин щодо Склярова. З метою перевірки 

причетності Шматкова до вчинення цього злочину за участю потерпілого слідчий 

провів відповідну слідчу (розшукову) дію.  

Завдання: 

1) Визначтесь, яку слідчу (розшукову) дію у даному випадку слід 

провести слідчому у відношенні Шматкова. 

2) Назвіть різновиди такої слідчої (розшукової) дії. 

3) Наведіть вимоги до об’єктів даної слідчої (розшукової) дії. 

4) Вкажіть які умови повинен виконати слідчий до проведення 

даної слідчої (розшукової)дії та за яких обставин вона не може бути 

проведена. 

5) Опишіть процесуальний порядок проведення цієї слідчої 

(розшукової)дії. 

6) Назвіть всіх можливих учасників даної слідчої (розшукової) дії. 

7) Визначтесь, у якому документі слід зафіксувати хід та 

результати цієї слідчої (розшукової)дії, вкажіть форму та зміст цього 

документа. 

8) Назвіть можливі форми фіксування даної слідчої (розшукової) 

дії. 

Увідна 2. 

Воронова Н.Е. у своїх показаннях повідомила, що 10 жовтня поточного 

року приблизно о 21 год. 35 хв. у Ботанічному саду, що розташований по пр. 

Гагаріна в місті Дніпропетровську на неї напав незнайомий чоловік і силоміць 

відібрав у неї сумку з грошима, чим завдав їй значних матеріальних збитків на 

суму 2500 грн. Під час опору вона пошкрябала невідомому обличчя. За підозрою 
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у вчиненні цього кримінального правопорушення був затриманий Чистяков Т.В. з 

пошкрябаним обличчям.  

Завдання: 

1) Визначитись, яку слідчу (розшукову) дію необхідно провести, 

щоб зафіксувати наявність ушкоджень на тілі Чистякова Т.В. 

2) Назвіть всіх можливих учасників цієї слідчої (розшукової) дії.  

2)  Вкажіть можливі форми фіксування даної слідчої дії. 

3) За результатами проведення цієї дії скласти процесуальний 

документ. 

Уміння, які мають бути вироблені: знати підстави та процесуальний 

порядок проведення слідчих (розшукових) дій; вміти визначати яку слідчу 

(розшукову) дію необхідно провести в тій чи іншій ситуації    

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: складати 

відповідний процесуальний документ під час проведення тієї чи іншої слідчої 

(розшукової) дії. 

 

Рекомендована література до теми 3:  

1.Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх 

реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх 

зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час 

кримінального провадження [Текст] : затв. постановою Каб. Міністрів України від 

19 листоп. 2012 р. № 1104 // Офіц. вісн. України. - 2012. - 7 груд. -№ 91. - С. 62. - 

Ст. 3697 

2. Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської 

таємниці (в редакції від 05.10.12) [Текст] // Офіц. вісн. України. - 2006. - № 32. - 

Ст. 2330. 

3. Грошевой, Ю. М. Досудове розслідування кримінальних справ [Текст] 

:навч.-практ. посіб. / Ю. М. Грошевой, В. В. Вапнярчук, О. В. Капліна, О. Г. Шило 

;за заг. ред. Ю. М. Грошевого. - X. : Фінн, 2009. - С. 57-129. 

4. Денисюк, С. Ф. Обыск в системе следственных действий (тактико- 

криминалистические проблемы) [Текст]: науч.-практ. пособие / С. Ф. Денисюк, В. 

Ю. Шепитько. - Харьков : Консум, 1999. - 160 с. 

5. Лазарева, Л. В. Специальные знания и их применение в доказывании по 

уголовному делу [Текст] / Л. В. Лазарева. - М. : Юрлитинформ, 2009. - 224 с. 

6. Лобойко, Л. М. Кримінально-процесуальна регламентація слідчих дій 

[Текст] : монографія / Л. М. Лобойко, А. П. Черненко. - Д.: Дніпропетр. держ. ун-т 

внутр. справ, 2006. - 168 с. 

7. Мінченко, С. І. Гарантії забезпечення прав людини і громадянина при 

проведенні окремих слідчих дій [Текст] / С. І. Мінченко, О. Є. Омельченко // 

Наук. вісн. НАВС. - К., 2010. - Вип. 5 (72). - С.71-79. 

8. Стахівський, С. М. Слідчі дії як засоби збирання доказів [Текст] : наук.-

практ. посіб. / С. М. Стахівський. - К. : Атіка, 2009. - 64 с. 
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ТЕМА № 8 ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  

 

Практичне заняття – 2 год. 

1. Поняття та значення рішення про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності.  

2. Підстави, умови та процесуальний порядок прийняття рішення про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності.  

3. Структура та зміст процесуального документу, який складається на стадії 

досудового розслідування у разі встановлення підстав для звільнення особи від 

кримінальної відповідальності.  

Увідна 1. 

У ході провадження досудового розслідування слідчий здобув достатньо 

доказів про наявність підстав до звільнення від кримінальної відповідальності 

Капітонова Р.Л., який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення – 

крадіжки мобільного телефону. 

Завдання: 

1) З’ясуйте, які підстави передбачені законом для прийняття 

рішення про звільнення від кримінальної відповідальності. 

2) Назвіть права та обов’язки підозрюваного, що виникають у 

нього у зв’язку з вирішенням питання про прийняттям рішення про 

звільнення від кримінальної відповідальності. 

3) Визначтесь, які процесуальні дії слід вчинити у наведеній 

ситуації слідчому. 

4) Визначтесь, у якому документі слід зафіксувати рішення 

прийняте стосовно Капітонова Р.Л., вкажіть форму та зміст цього 

документа. 

5) Рішення прийняте стосовно Капітонова Р.Л., оформити 

процесуальним документом. 

 

 1. Процесуальний порядок здійснення відкриття матеріалів іншій стороні. 

 2. Структура та зміст обвинувального акту. Додатки обвинувального акту.  

 3. Процесуальний порядок передання обвинувального акту до суду. 

Увідна 1. 

У ході провадження досудового розслідування стосовно Воронова К.О., 

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий здобув 

достатньо доказів про наявність підстав про звернення до суду з обвинувальним 

актом.  

Завдання: 

1) З’ясуйте, які підстави передбачені законом для прийняття 

рішення про звернення до суду з обвинувальним актом. 

2) Назвіть права та обов’язки підозрюваного, що виникають у 

нього у зв’язку з вирішенням питання про прийняттям рішення про 

звернення до суду з обвинувальним актом. 
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3) Визначтесь, які процесуальні дії слід вчинити у наведеній 

ситуації слідчому. 

4) Визначтесь, у якому документі слід зафіксувати рішення 

прийняте за кримінальним провадженням стосовно Воронова К.О., 

вкажіть форму та зміст цього документа. 

5) Рішення прийняте за кримінальним провадженням стосовно 

Воронова К.О., оформити процесуальним документом. 

Уміння, які мають бути вироблені: набути досвіду встановлення підстав 

застосування того чи іншого кінцевого рішення для стадії досудового 

розслідування.  

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: знати порядок 

складання процесуальних документів у разі застосування рішення про: закриття 

кримінального провадження; звернення до суду з клопотанням про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності; звернення до суду з обвинувальним 

актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру. 

 

Рекомендована література до теми 8:  
1. Наливайко, Є. Проблемні питання повідомлення особі про підозру та 

зупинення досудового розслідування [Текст] / Є. Наливайко // Публічне право. - 

2013. - № 1. - С. 375-380. 

2. Юркова, Г. Зупинення досудового слідства та розшук обвинуваченого у 

разі, коли його місцеперебування невідоме [Текст] / Г. Юркова // Вісн. 

прокуратури. - 2009. - № 6. - С. 86-90. 

3. Баулін, Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності [Текст] 

:монографія / Ю. В. Баулін. - К. : Атіка, 2004. - 296 с. 

4. Виницкий, Л. В. Актуальные вопросы прекращения уголовного дела в 

связи с прими рением сторон [Текст] : монография / Л. В. Виницкий, М. В. 

Нагуляк. - М. : Юрлитинформ, 2012.-224 с. 

5. Кушнір, Н. П. Визначення моменту закінчення досудового слідства за 

кримінально- процесуальним законодавством України та його практичне значення 

у діяльності органів розслідування [Текст] / Н. П. Кушнір // Часоп. Київ, ун-ту 

права. - 2012. - № 1. - С. 309-312. 

6. Ляш, А. О. Закриття кримінального провадження за новим КПК України: 

деякі питання [Текст] / А. О. Ляш, С. М. Благодир // Адвокат. - 2013. - № 1. - С. 

25-28. 

7. Фаринник, А. Відкриття матеріалів іншій стороні у кримінальному 

провадженні [Текст] / А. Фаринник // Юрид. вісн. України. - 2012. -- № 36. - С. 4. 

8. Фоміна, Т. Г. Проблемні аспекти нового Кримінального процесуального 

кодексу України щодо визначення статусу обвинуваченого [Текст] / Т. Г. Фоміна, 

О. О. Юхно // Право і безпека. - 2012. - № 4. - С. 192-195. 

9. Хабаров, А. В. Прекращение уголовных дел по нереабилитирующим 

основаниям [Текст]: учеб. пособие / А. В. Хабаров, Е. А. Хабарова. – Тюмень : 

Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2007. - 228 с. 
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2. Теми семінарських занять 
 

ТЕМА №1. СУТНІСТЬ, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ  

Семінарське заняття – 2 год. 

План: 

1. Поняття досудового розслідування  

2. Форми досудового розслідування та їх характеристика 

3. Завдання досудового розслідування та його функціональне призначення 

4. Суб’єкти (учасники) досудового розслідування та їх повноваження 

 Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
поняття, суть і завдання стадії досудового розслідування. Дізнання як форма 

досудового розслідування. Процесуальні особливості здійснення дізнання. 

Досудове слідство як форма досудового розслідування. Процесуальні особливості 

здійснення досудового слідства. Учасники кримінального процесу зі сторони 

обвинувачення та захисту на стадії досудового розслідування. Їх права та 

обов’язки.  

Рекомендована література до теми 1:  

1. Грошевий, Ю. М. Актуальні проблеми вдосконалення кримінально- 

процесуального законодавства [Текст] / Ю. Грошевий // Питання боротьби зі 

злочинністю / редкол.: В. І. Борисов [та ін.]. - X. : Право, 2010. - Вип. 19. - С. 239-

243. 

2. Дроздов, О. Кримінально-процесуальний механізм зворотньої дії 

кримінального за-кону в часі [Текст] / О. Дроздов, В. Гутник // Юрид. 

вісн.України. - 2006. - 7—13 жовт. - С.7. 

3. Карпов, Н. Действие уголовно-процессуального закона Украины 

вовремени [Текст] Н. Карпов//Закон и жизнь : междунар. науч.-практ. Правовой 

журн. -2010.-№ 12. - С. 16-24. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар [Текст] : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін 

та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація. B. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 

С. 3-4; 9-13. 

5. Уваров, В. Г. Проблеми реформування кримінального процесу України в 

контексті міжнародних стандартів [Текст] / В. Г. Уваров // Наук. вісн. Дніпропетр. 

держ. ун-ту внутр. справ.-2011,-№4.-С. 576-581. 

6. Щериця, С. Дія кримінального процесуального закону в часі [Текст] / 
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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 чинного кримінального 
процесуального законодавства, теорії та правозастосовної практики що стосується стадії 
досудового розслідування. 

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 чинного кримінального процесуального 
законодавства, теорії та правозастосовної практики на стадії досудового розслідування. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


