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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. 
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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 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. 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

 

1. Підстави та процесуальний порядок здійснення огляду. 

2. Види огляду. Процесуальне фіксування слідчої (розшукової) дії 

огляд. 

3. Підстави та процесуальний порядок здійснення обшуку. 

4. Процесуальний порядок фіксації слідчої (розшукової) дії обшук. 

 

Увідна 1. 

З повідомлення слідчому стало відомо, що в квартиру Карташова А.В. 

через злам замків на вхідних дверях було вчинено проникнення, звідки 

викрадено його особисті речі на загальну суму 12 тисяч грн. З метою 

виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього 

кримінального правопорушення, слідчий провів відповідну слідчу 

(розшукову) дію. 

Завдання: 

1) Визначитись, яку слідчу (розшукову) дію необхідно 

провести з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин 

вчинення кримінального правопорушення у даному випадку. 

2)  Назвіть різновиди такої слідчої (розшукової) дії. 

3) Назвіть всіх можливих учасників даної слідчої (розшукової) 

дії. 

4) Вкажіть процесуальний порядок ухвалення рішення про 

проведення слідчої (розшукової) дії, необхідної у даному випадку. 

5) Визначтесь, у якому документі слід зафіксувати хід та 

результати даної слідчої дії, вкажіть форму та зміст цього 

документа. 

6) Назвіть можливі форми фіксування даної слідчої дії. 

7) Визначтесь, чи дозволено вилучення якихось об’єктів під 

час проведення даної слідчої (розшукової) дії. 
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8) Хід та результати даної слідчої дії, оформити відповідним 

процесуальним документом. 

 

Увідна 2. 

В ході досудового розслідування слідчий встановив, що викрадені з 

квартири Карташова В.З. магнітофон та ноутбук можуть знаходитися за 

місцем проживання Власова С.М., який мешкає у кв. 14, що розташована у 

буд. 5 по вул. Гоголя в місті Дніпропетровську. 

Завдання: 

1) Визначитись, яку слідчу (розшукову) дію необхідно 

провести у даному випадку. 

2) Назвіть різновиди такої слідчої (розшукової) дії. 

3) Назвіть всіх можливих учасників даної слідчої (розшукової) 

дії. 

4) Вкажіть процесуальний порядок ухвалення рішення про 

проведення слідчої (розшукової) дії, необхідної у даному випадку та 

процесуальний порядок її проведення. 

5) Визначтесь, у якому документі слід зафіксувати хід та 

результати даної слідчої дії, вкажіть форму та зміст цього 

документа. 

6) Назвіть можливі форми фіксування даної слідчої дії. 

 

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. 
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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. 

 

ТЕМА №4. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ТА УМОВИ 

ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ   

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

 

1. Підстави та процесуальний порядок здійснення зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж. 

2. Процесуальний порядок фіксації негласної слідчої (розшукової) дії 

зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. 

3. Підстави та процесуальний порядок здійснення обстеження публічно 

недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.  

2. Процесуальний порядок фіксації негласної слідчої (розшукової) дії  

обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.  

 

Увідна 1. 

Під час досудового розслідування факту розкрадання коштів 

державного бюджету в особливо великих розмірах співробітниками обласної 

лікарні ім. Мечникова слідчим встановлено факт розкрадання коштів, але 

встановити механізм такого розкрадання та осіб, які його вчинили за 

допомогою слідчих (розшукових) дій йому не вдалося, тому прийшов до 

висновку про необхідність проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 

бо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в 

інший спосіб. Здобувши достатні підстави вважати, що розмови головного 

бухгалтера обласної лікарні ім. Мечникова Свистуненко Т.В. з касиром цієї 

установи Кошелевою В.В., пов’язані з її діяльністю або місцем перебування 

тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового 

розслідування, слідчий прийняв рішення про проведення певної негласної 

слідчої (розшукової) дії, у зв’язку з чим вчинив ряд процесуальних дій. 

Завдання: 
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1) Визначитись, чи є у наведеній ситуації підстави прийняти 

рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

2) Визначитись, якщо є підстави прийняти рішення про 

проведення негласних (розшукових) дій, то яка негласна слідча 

(розшукова) дія саме у наведеній ситуації може бути проведена. 

3) Назвіть процесуальний порядок прийняття рішення про 

проведення цієї негласної (розшукової) дії. 

4) Визначтесь, які процесуальні дії слід вчинити у наведеній 

ситуації слідчому у разі наявності підстав прийняти рішення про 

проведення цієї негласної (розшукової) дії. 

5) Визначтесь, у якому документі слідчий повинен оформити 

своє звернення для прийняття такого рішення, вкажіть форму та 

зміст цього документа. 

6) Звернення слідчого про прийняття рішення про проведення 

цієї негласної (розшукової) дії, оформити процесуальним 

документом. 

 

Увідна 2. 

Під час досудового розслідування факту розкрадання коштів 

державного бюджету у особливо великих розмірах співробітниками обласної 

лікарні ім. Мечникова слідчим встановлено факт розкрадання коштів, але 

встановити механізм такого розкрадання та осіб, які його вчинили за 

допомогою слідчих (розшукових) дій йому не вдалося, тому він прийшов до 

висновку про необхідність проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 

бо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в 

інший спосіб. Здобувши достатні підстави вважати, що розмови головного 

бухгалтера обласної лікарні ім. Мечникова Свистуненко Т.В. з касиром цієї 

установи Кошелевою В.В., пов’язані з її діяльністю або місцем перебування 

тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового 

розслідування, слідчий прийняв рішення про проведення певної негласної 

слідчої (розшукової) дії, у зв’язку з чим вчинив ряд процесуальних дій.  

Окрім того приймаючи до уваги те, що Свистуненко Т.В. спілкуються з 

Кошелевою В.В. здебільшого за місцем свого проживання, слідчий прийняв 

рішення про таємне проникнення у житло останніх з метою встановлення 

технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи, для чого вчинив ряд 

процесуальних дій. 

Завдання: 

1) Визначитись, чи є у наведеній ситуації підстави прийняти 

рішення про проведення негласної слідчої (розшукової) дії для 

встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. 

2) Визначитись, якщо є підстави прийняти рішення про 

проведення негласних (розшукових) дій, то яка негласна слідча 

(розшукова) дія саме у наведеній ситуації може бути проведена. 



22 

 

  

3) Назвіть процесуальний порядок прийняття рішення про 

проведення цієї негласної (розшукової) дії. 

4) Визначтесь, які процесуальні дії слід вчинити у наведеній 

ситуації слідчому у разі наявності підстав прийняти рішення про 

проведення цієї негласної (розшукової) дії. 

5) Визначтесь, у якому документі слідчий повинен оформити 

своє звернення для прийняття такого рішення, вкажіть форму та 

зміст цього документа. 

6) Звернення слідчого про прийняття рішення про проведення 

цієї негласної (розшукової) дії, оформити процесуальним 

документом. 

 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

 

 1. Підстави та процесуальний порядок здійснення негласної слідчої 

(розшукової) дії установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу 

 2. Процесуальний порядок фіксації негласної слідчої (розшукової) дії 

установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. 

 3. Підстави та процесуальний порядок здійснення негласної слідчої 

(розшукової) дії спостереження за особою, річчю або місцем. 

 4. Процесуальний порядок фіксації негласної слідчої (розшукової) дії 

спостереження за особою, річчю або місцем. 

 

Увідна 1. 

Під час досудового розслідування факту розкрадання коштів 

державного бюджету у особливо великих розмірах співробітниками обласної 

лікарні ім. Мечникова слідчим встановлено факт розкрадання коштів, але 

встановити механізм такого розкрадання та осіб, які його вчинили за 

допомогою слідчих (розшукових) дій йому не вдалося, тому він прийшов до 

висновку про необхідність проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 

бо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в 

інший спосіб. Здобувши достатні підстави вважати, що головний бухгалтер 

обласної лікарні ім. Мечникова Свистуненко Т.В. та касир цієї установи 

Кошелева В.В., переховують у невідомому місці частину документів, які 

мають значення для досудового розслідування, з метою встановлення місця 

де Свистуненко Т.В. та Кошелева В.В. переховують бухгалтерські документи, 

що розшукуються, слідчий вирішив встановити це місце чи місця за 

допомогою локалізації місцезнаходження мобільного терміналу - мобільних 

телефонів Свистуненко Т.В. та Кошелева В.В., котрі тримають свої мобільні 

телефони завжди при собі. Прийнявши рішення про проведення цієї негласної 

слідчої (розшукової) дії, слідчий вчинив ряд процесуальних дій.  

Завдання: 

1) Визначитись, чи є у наведеній ситуації підстави прийняти 

рішення про проведення негласної слідчої (розшукової) дії для 
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встановлення місць, де переховуються важливі для досудового 

розслідування бухгалтерські документи за допомогою локалізації 

місцезнаходження мобільного терміналу. 

2) Визначитись, якщо є підстави прийняти рішення про 

проведення негласних (розшукових) дій, то яка негласна слідча 

(розшукова) дія саме у наведеній ситуації може бути проведена. 

3) Назвіть процесуальний порядок прийняття рішення про 

проведення цієї негласної (розшукової) дії. 

4) Визначтесь, які процесуальні дії слід вчинити у наведеній 

ситуації слідчому у разі наявності підстав прийняти рішення про 

проведення цієї негласної (розшукової) дії. 

5) Визначтесь, у якому документі слідчий повинен оформити 

своє звернення для прийняття такого рішення, вкажіть форму та 

зміст цього документа. 

6) Звернення слідчого про прийняття рішення про проведення 

цієї негласної (розшукової) дії, оформити процесуальним 

документом. 

 

Увідна 2. 

Під час досудового розслідування факту розкрадання коштів 

державного бюджету у особливо великих розмірах співробітниками 

комунального підприємства «Трасбудпостачання» слідчим встановлено факт 

розкрадання коштів, але встановити способи такого розкрадання та осіб, які 

його вчинили, за допомогою слідчих (розшукових) дій йому не вдалося. 

Враховуючи це слідчий прийшов до висновку про необхідність проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій, бо відомості про злочин та особу, яка 

його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Здобувши достатні 

підстави вважати, що головний бухгалтер обласної цієї установи 

Ваньков В.К. переховує у невідомому місці частину документів, які мають 

значення для досудового розслідування. З метою встановлення місця де 

Ваньков В.К. переховує ці бухгалтерські документи, слідчий вирішив 

встановити це місце за стеження за Ваньковим В.К. Прийнявши рішення про 

проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії, слідчий вчинив ряд 

процесуальних дій.  

Завдання: 

1) Визначитись, чи є у наведеній ситуації підстави прийняти 

рішення про проведення негласної слідчої (розшукової) дії для 

встановлення місця де Ваньков В.К. переховує ці бухгалтерські 

документи. 

2) Визначитись, якщо є підстави прийняти рішення про 

проведення негласних (розшукових) дій, то яка негласна слідча 

(розшукова) дія саме у наведеній ситуації може бути проведена. 

3) Назвіть процесуальний порядок прийняття рішення про 

проведення цієї негласної (розшукової) дії. 
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4) Визначтесь, які процесуальні дії слід вчинити у наведеній 

ситуації слідчому у разі наявності підстав прийняти рішення про 

проведення цієї негласної (розшукової) дії. 

5) Визначтесь, у якому документі слідчий повинен оформити 

своє звернення для прийняття такого рішення, вкажіть форму та 

зміст цього документа. 

6) Звернення слідчого про прийняття рішення про проведення 

цієї негласної (розшукової) дії, оформити процесуальним 

документом. 

 

Уміння, які мають бути вироблені: знати підстави та процесуальний 

порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій та їх відмінність від 

інших слідчих (розшукових) дій. 

 Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: вміти 

визначати яку негласну слідчу (розшукову) дію необхідно провести в тій чи 

іншій ситуації та складати необхідний процесуальний документ. 

 

Рекомендована література до теми 4:  
1. Бабічев, Д. О. Поняття негласного слухового контролю розмов у 

житлі чи іншому володінні особи в системі оперативно-розшукових заходів, 

що тимчасово обмежують конституційні права громадян [Текст] / Д. О. 

Бабічев // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. Спец. 

вип. -2011. -№ 5. -С. 239-244. 

2. Бочковий, О.В. Проблемні питання отримання судового дозволу на 

проведення негласних оперативно-розшукових заходів, що обмежують 

конституційні права громадян [Текст] / О.В. Бочковий // Вісн. Луган. держ. 

ун-ту внутрішніх справ. - 2008. - Ч. 2, спецвип. 1. -С.126-132. 

3. Бучюнас, Г. Процессуально-принудительные меры негласного 

характера [Текст] / Г. Бучюнас // Уголов. право. - 2009. - № 1. - С. 72-75. 

4. Єськов, С.В. Практика реалізації контрольних повноважень суду 

щодо надання дозволів на проведення зняття інформації з каналів зв’язку 

[Текст] / С. В. Єськов // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. 

Дідоренка. - 2010. -№ 3. - С. 138-143. 

5. Лук’янчиков, Б. Є. Зняття інформації з каналів зв’язку: правові та 

процедурні аспекти [Текст] / Б. Є Лук’янчиков, Є. Д. Лук’янчиков // Наук. 

вісн. КНУВС. - К., 2006. - Вип. 4. -С.135-143. 

6. Підюков, П. Роль і місце негласного провадження у кримінально- 

процесуальному доказуванні [Текст] /П. Підюков, Я. Конюшенко//Акад. упр. 

МВС. -2010. -№ 3. - С. 133-143. 

7. Погорецький, М. Прослуховування телефонних розмов: європейські 

стандарти [Текст]/ М. Погорецький // Вісн. прокуратури. - 2003. - № 9. - С. 45-

51. 
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8. Соколов, Ю. Информация о входящих и исходящих сигналах 

соединений абонентов в уголовном судопроизводстве [Текст] / Ю. Соколов // 

Законность. - 2010. - № 6. - С. 43—44. 

9. Туз, I. П. Зняття інформації з каналів зв’язку як слідча дія [Текст] /П. 

Туз // Наук, вісн. КНУВС. - К., 2008. - Вип. 3. - С. 174-179. 

10. Уваров, В. Зняття інформації з технічних каналів зв’язку. Вітчизняні 

процесуальні проблеми, зарубіжний досвід та європейські стандарти [Текст] / 

В. Уваров // Вісн. прокуратури. - 2012.-№ 4-5. - С. 122-126. 

11. Фаринник, В. Негласні слідчі (розшукові) дії [Текст] / В. Фаринник 

//Юрид. вісн. України. - 2012. - 30 черв. - 6 лип. (№ 26). - С. 4. 

 

ТЕМА №5 ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ 

УМОВИ ПОВІДОМЛЕННЯ ОСОБІ ПРО ПІДОЗРУ 

 

Практичне заняття – 2 год. 

 

 1. Поняття та підстави письмового повідомлення особи про підозру. 

 2. Форма та зміст письмового повідомлення про підозру 

 3. Процесуальні дії щодо забезпечення права на захист особі, яку 

планується повідомити про підозру.  

 4. Процесуальний порядок здійснення повідомлення про підозру, допит 

підозрюваного. 

  

 

Увідна 1. 

У ході провадження досудового розслідування слідчий встановив 

наявність достатніх доказів для підозри Ковришкіна Р.Л. у вчиненні 

кримінального правопорушення – крадіжки з магазину «Мобілочка», що 

розташований у кіоску біля будинку 5 по вул. Жуковського у місті 

Дніпропетровську. 

Завдання: 

1) Визначитись, чи є у наведеній ситуації підстави прийняти 

рішення стосовно Ковришкіна Р.Л. 

2) Визначитись, статус якого учасника досудового 

розслідування буде мати Ковришкін Р.Л. у разі прийняття рішення 

стосовно нього слідчим у наведеній ситуації. 

3) Назвіть права та обов’язки Ковришкіна Р.Л., як учасника 

досудового розслідування. 

4) Визначтесь, які процесуальні дії слід вчинити у наведеній 

ситуації слідчому. 

5) Визначтесь, у якому документі слід зафіксувати рішення 

прийняте стосовно Ковришкіна Р.Л., вкажіть форму та зміст 

цього документа. 
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6) Рішення прийняте стосовно Ковришкіна Р.Л., оформити 

процесуальним документом. 

 

Уміння, які мають бути вироблені: відповідно до наявних у 

провадженні фактичних даних встановити наявність підстав повідомлення 

особи про підозру. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: щодо 

організації проведення цієї процесуальної дії; набути досвіду складання 

процесуальних документів які необхідні для повідомлення особи про підозру. 

 

Рекомендована література до теми 5:  
1. 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. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : 

Право, 2012. - С. 695-699. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний 

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

-X.: Одіссей, 2013. - С. 544-550. 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний 

коментар [Текст] / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. - 

К. : Юстініан, 2012. - С. 603-610. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні 

схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів [Текст]: 

наук.-практ. посіб. / авт. кол.: Р. Г. Андрєєв, Є. М. Блажівський, М. І. 

Гошовський та ін. - К. : Алерта, 2012. - С. 462. 

5. Туманянц, А. Р. Інститут підозри у кримінальному процесі та 

проблеми його реформування [Текст] / А. Р. Тумананц // Унів. наук. зап. - 

2011. - № 3 (39). - С. 300-306. 

6. Фаринник, В. Повідомлення про злочин [Текст] / В. Фаринник // 

Юрид. вісн. України. - 2012. - 7-13 лип. (№ 27). - С. 4. 

 

ТЕМА №6. ПРОЦЕСУАЛЬНІ УМОВИ ТА ПОРЯДОК 

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

 

1. Підстави та процесуальний порядок виклику особи. 

2. Підстави та процесуальний порядок застосування заходу 

забезпечення кримінального провадження – привід. 

3. Підстави та процесуальний порядок застосування заходу 

забезпечення кримінального провадження – тимчасове обмеження у 

користуванні спеціальним правом. 

 

Увідна 1. 
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У ході провадження досудового розслідування слідчий здобув достатньо 

даних про необхідність допиту як свідка Яхунтова Петра Олеговича для 

з’ясування обставин вчинення кримінального правопорушення – крадіжки з 

магазину «Мобілочка». Для цього слідчий тричі (3 вересня, 12 вересня та 21 

вересня) направив Яхунтову повістку про виклик як свідка, але Яхунтов, 

отримавши повістку про виклик, не з’явився за викликом та не повідомив про 

причини неявки. Слідчий на невиконання Яхунтовим свого обов’язку 

з’явитися за викликом вжив відповідних заходів забезпечення кримінального 

провадження. 

Завдання: 

1) Визначитись, чи є у наведеній ситуації підстави прийняти 

рішення про застосування до Яхунтова  П.О. заходів забезпечення 

кримінального провадження. 

2) Визначитись, якщо є підстави прийняти рішення про 

застосування до Яхунтова П.О. заходів забезпечення кримінального 

провадження, то які заходи забезпечення саме у наведеній ситуації 

можуть бути застосовані. 

3) Назвіть процесуальний порядок прийняття рішення про 

застосування щодо Яхунтова П.О. можливих заходів забезпечення 

кримінального провадження. 

4) Визначтесь, які процесуальні дії слід вчинити у наведеній 

ситуації слідчому у разі наявності підстав прийняти рішення про 

застосування до Яхунтова П.О. заходів забезпечення кримінального 

провадження. 

5) Визначтесь, у якому документі слідчий повинен оформити 

своє звернення для прийняття рішення стосовно Яхунтова П.О., 

вкажіть форму та зміст цього документа. 

6) Звернення слідчого про прийняття стосовно Яхунтова П.О. 

рішення про застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження, оформити процесуальним документом. 

 

Увідна 2. 

Під час досудового розслідування факту заподіяння Лужкову К.В. 

тяжких тілесних ушкоджень під час дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), 

слідчий здобув дані про те, що підозрюваний у даному кримінальному 

провадженні водій Удальцов Микола Іванович хоч і має посвідчення водія, 

але зовсім не має навичок та вміння управляти автомобілем, не знає Правил 

дорожнього руху, що й призвело до трагічних наслідків. За наявності 

достатніх підстав вважати, що для запобігання вчиненню іншого ДТП 

необхідно вжити відповідних заходів забезпечення кримінального 

провадження, слідчий вчинив ряд процесуальних дій. 

Завдання: 
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1) Визначитись, чи є у наведеній ситуації підстави прийняти 

рішення про застосування до Удальцова М.І. заходів забезпечення 

кримінального провадження. 

2) Визначитись, якщо є підстави прийняти рішення про 

застосування до Удальцова М.І. заходів забезпечення кримінального 

провадження, то які заходи забезпечення саме у наведеній ситуації 

можуть бути застосовані. 

3) Назвіть процесуальний порядок прийняття рішення про 

застосування щодо Удальцова М.І. можливих заходів забезпечення 

кримінального провадження. 

4) Визначтесь, які процесуальні дії слід вчинити у наведеній 

ситуації слідчому у разі наявності підстав прийняти рішення про 

застосування до Удальцова М.І.  заходів забезпечення кримінального 

провадження. 

5) Визначтесь, у якому документі слідчий повинен оформити 

своє звернення для прийняття рішення стосовно Удальцова М.І., 

вкажіть форму та зміст цього документа. 

6) Звернення слідчого про прийняття стосовно Удальцова М.І. 

рішення про застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження, оформити процесуальним документом. 

 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

 

1. Підстави та процесуальний порядок застосування заходу 

забезпечення кримінального провадження – відсторонення від посади. 

2. Підстави та процесуальний порядок застосування заходу 

забезпечення кримінального провадження – тимчасовий доступ до речей і 

документів. 

 

Увідна 1. 

Проводячи досудове розслідування факту розкрадання бюджетних 

коштів, що вчинено головним бухгалтером Дніпропетровської обласної 

лікарні ім. Мечникова Свистуненко Т.В., слідчий здобув достатньо даних, 

котрі дають підстави вважати, що підозрювана Свистуненко Т.В., 

перебуваючи на посаді головного бухгалтера, має наміри знищити частину 

документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування у 

зв’язку з чим вчинив ряд процесуальних дій необхідних для ухвалення 

рішення про застосування щодо підозрюваної відповідних заходів 

забезпечення кримінального провадження.  

Завдання: 

1) Визначитись, чи є у наведеній ситуації підстави прийняти 

рішення про застосування до Свистуненко Т.В. відповідних заходів 

забезпечення кримінального провадження. 
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2) Визначитись, якщо є підстави прийняти рішення про 

застосування до Свистуненко Т.В. заходів забезпечення 

кримінального провадження, то які заходи забезпечення саме у 

наведеній ситуації можуть бути застосовані. 

3) Назвіть процесуальний порядок прийняття рішення про 

застосування щодо Свистуненко Т.В. можливих заходів 

забезпечення кримінального провадження. 

4) Визначтесь, які процесуальні дії слід вчинити у наведеній 

ситуації слідчому у разі наявності підстав прийняти рішення про 

застосування до Свистуненко Т.В. заходів забезпечення 

кримінального провадження. 

5) Визначтесь, у якому документі слідчий повинен оформити 

своє звернення для прийняття рішення стосовно Свистуненко Т.В., 

вкажіть форму та зміст цього документа. 

6) Звернення слідчого про прийняття стосовно 

Свистуненко Т.В. рішення про застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, оформити процесуальним документом. 

 

Увідна 2. 

Під час досудового розслідування у кримінальному проваджені виникла 

необхідність у проведенні судово-медичної експертизи потерпілого 

Колодія В.П., але без історії хвороби останнього проведення цієї експертизи 

неможливо, у зв’язку з чим слідчий вчинив ряд процесуальних дій необхідних 

для ухвалення рішення про застосування відповідних заходів забезпечення 

кримінального провадження.  

Завдання: 

1) Визначитись, чи є у наведеній ситуації підстави прийняти 

рішення про застосування відповідних заходів забезпечення 

кримінального провадження. 

2) Визначитись, якщо є підстави прийняти рішення про 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження, то 

які заходи забезпечення саме у наведеній ситуації можуть бути 

застосовані. 

3) Назвіть процесуальний порядок прийняття рішення про 

застосування відповідних цій ситуації заходів забезпечення 

кримінального провадження. 

4) Визначтесь, які процесуальні дії слід вчинити у наведеній 

ситуації слідчому у разі наявності підстав прийняти рішення про 

застосування відповідних заходів забезпечення кримінального 

провадження. 

5) Визначтесь, у якому документі слідчий повинен оформити 

своє звернення для прийняття рішення, вкажіть форму та зміст 

цього документа. 
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6) Звернення слідчого про прийняття рішення про 

застосування відповідних заходів забезпечення кримінального 

провадження, оформити процесуальним документом. 

 

Уміння, які мають бути вироблені: набуття практичних навиків 

застосування того чи іншого заходу забезпечення кримінального 

провадження (у тому числі і запобіжних заходів), в залежності від 

встановлених у ході розслідування фактичних обставин. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: набути 

досвіду складання процесуальних документів для застосування того чи 

іншого заходу забезпечення кримінального провадження. 

 

Рекомендована література до теми 6:  

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

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

2. 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. 

3. Інформаційний лист «Про деякі питання здійснення слідчим суддею 

суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та 

інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження» від 5.04.2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://sc.gov.ua/ua/2013_rik.html. 

4. Александров, А. С. Домашний арест как мера пресечения в 

уголовном процессе [Текст] / А. С. Александров // Уголов. право. - 2012. - № 

2. - С. 82-89. 

5. Альтернативні триманню під вартою запобіжні заходи на стадії 

досудового розслідування [Текст] : метод, матеріал. - К. : American Bar 

Association, 2012. - 67 с. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 
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9. 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. 

10. 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. 

11. Удалова, Л. Д. Накладення арешту на вклади, цінності та інше 

майно обвинуваченого [Текст] : навч. посіб. / Л. Д. Удалова, І. Й. Гаюр. - К. : 

КНТ, 2012. - 168 с. 

 

ТЕМА №7. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗУПИНЕННЯ І 

ВІДНОВЛЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ   

 

Практичне заняття  – 2 год. 

 

 1. Підстави, умови та процесуальний порядок зупинення досудового 

розслідування, якщо підозрюваний переховується від органів слідства та суду 

з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження 

невідоме. Структура процесуального акту, який складається у разі прийняття 

такого рішення. 

 2. Підстави, умови та процесуальний порядок відновлення зупиненого 

досудового розслідування. Структура процесуального акту, який складається 

у разі прийняття такого рішення. 

 

Увідна 1. 

Підозрюваний Ковришкін Р.Л. підозрюється у вчиненні кримінального 

правопорушення – крадіжки з магазину «Мобілочка», що розташований у 

кіоску біля будинку 5 по вул. Жуковського у місті Дніпропетровську 

переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності і вжитими заходами його місцезнаходження встановити не 

вдалося. 

Завдання: 

1) Визначитись, чи є у наведеній ситуації підстави прийняти 

рішення стосовно подальшого руху досудового розслідування. 

2) Визначтесь, які процесуальні дії слід вчинити у наведеній 

ситуації слідчому. 

3) Визначтесь, у якому документі слід зафіксувати рішення 

прийняте щодо подальшого руху досудового розслідування, вкажіть 

форму та зміст цього документа. 

4) Рішення прийняте у цьому кримінальному провадженні 

оформити процесуальним документом. 

 

Увідна 2. 



32 

 

  

Підозрюваний Ковришкін Р.Л. підозрюється у вчиненні кримінального 

правопорушення – крадіжки з магазину «Мобілочка», що розташований у 

кіоску біля будинку 5 по вул. Жуковського у місті Дніпропетровську 

переховувався від органів слідства з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з чим досудове розслідування було зупинено, але 

вжитими заходами його місцезнаходження було встановлено. 

Завдання: 

1) Визначитись, чи є у наведеній ситуації підстави прийняти 

рішення стосовно подальшого руху досудового розслідування. 

2) Визначтесь, які процесуальні дії слід вчинити у наведеній 

ситуації слідчому. 

3) Визначтесь, у якому документі слід зафіксувати рішення 

прийняте щодо подальшого руху досудового розслідування, вкажіть 

форму та зміст цього документа. 

4) Рішення прийняте у цьому кримінальному провадженні 

оформити процесуальним документом. 

 

Уміння, які мають бути вироблені: набуття практичних навиків 

застосування тієї чи іншої підстави зупинення досудового розслідування того 

чи іншого заходу забезпечення кримінального провадження (у тому числі і 

запобіжних заходів), в залежності від встановлених у ході розслідування 

фактичних обставин. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: набути 

досвіду складання процесуальних документів для застосування того чи 

іншого заходу забезпечення кримінального провадження (у тому числі і 

запобіжних заходів). 

 

Рекомендована література до теми 7:  
1. Юркова, Г. Зупинення досудового слідства та розшук 

обвинуваченого у разі, коли його місцеперебування невідоме [Текст] / Г. 

Юркова // Вісн. прокуратури. - 2009. - № 6. - С. 86-90. 

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

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

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 
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6. Фаринник, А. Відкриття матеріалів іншій стороні у кримінальному 

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

С. 4. 

7. 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. 

8. 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 № 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ  

Семінарське заняття – 2 год. 

План: 

 

1. Поняття досудового розслідування. 

2. Форми досудового розслідування та їх характеристика. 

3. Система загальних положень досудового розслідування та їх 

характеристика. 

 

 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. Поняття та система загальних 

положень досудового розслідування. Характеристика загальних положень 

досудового розслідування.   

  

Рекомендована література до теми 2:  

1. 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. 

2. Карпов, Н. Действие уголовно-процессуального закона Украины во 
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ТЕМА № 8 ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  

 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

 

1. Поняття форм закінчення досудового розслідування. 

2. Процесуальний документ, яким оформляється рішення про закриття 

кримінального провадження, його структура, зміст, обґрунтованість 

мотивованість.  

3. Підстави, умови та процесуальний порядок прийняття рішення про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності.  

4. Структура та зміст процесуального документу, який складається на 

стадії досудового розслідування у разі встановлення підстав для звільнення 

особи від кримінальної відповідальності.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:    
набути досвіду встановлення та застосування підстав того чи іншого 

кінцевого для стадії досудового розслідування рішення. 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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


