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1. Теми практичних занять  

 

ТЕМА 4. СУБ’ЄКТИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Практичне заняття  – 2 год. 

План 

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

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

3. Оперативні підрозділи: процесуальна характеристика.  

4. Слідчий органу досудового розслідування: процесуальна характеристика. 

5. Потерпілий, заявник: процесуальна характеристика. 

6. Підозрюваний, обвинувачений: процесуальна характеристика. 

7. Захисник: процесуальна характеристика. 

8. Представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача: 

процесуальна характеристика. 

9. Свідок: процесуальна характеристика. 

10. Експерт: процесуальна характеристика. 

11. Понятий: процесуальна характеристика. 

 

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

оскаржений усіма учасниками кримінального процесу. 

Питання: 

Чи правильно вказав суддя?  

Кого слід вважати учасниками кримінального процесу? 

Хто з учасників кримінального процесу має право на оскарження вироку? 

 

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

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

короткочасним розладом здоров’я. 

Питання:  

Чи може це провадження залишатися далі в провадженнні цього слідчого? 

Відповідь обгрунтуйте. 

 

3. Сафонов тривалий час працював слідчим прокуратури, потім був 

призначений прокурором району. Матеріали досудового розслідування, які були у 

нього в провадженні, він передав іншому слідчому.  

Питання: 

Чи має право прокурор району Сафонов підтримувати державне обвинувачення 

в суді щодо матеріалів досудового розслідування, які знаходилися в його 

провадженні? 

 

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

На запитання слідчого, хто б міг вчинити крадіжку, директор будинку культури 

Неписьменний заявив, що підозра падає на мешканця села Рябоконя. Останній в 

день крадіжки брав в руки акордеон і сказав: ―Непогано було б придбати таку річ. 
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Крім того, він у минулому судився за крадіжку зерна в колгоспі і взагалі є сумнівною 

особою.  

Одержавши ці відомості, слідчий викликав Рябоконя і запропонував йому 

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

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

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

Питання: 

 1. Хто визнається підозрюваним у кримінальному процесі?  

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

 3. Як має бути процесуально оформлене затримання?  

 4. Дайте оцінку дій слідчого.  
 

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

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

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

підозрює, що там сусід ховав викрадені ним товари.  

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

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

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

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

день з’явитися в прокуратуру для допиту.  

Зайшовши до голови сільського споживчого товариства, слідчий заявив йому, 

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

усуває його від роботи.  

Питання: 

 1. Дайте правову оцінку діям слідчого.  

 2. Хто визнається підозрюваним у кримінальному процесі і який порядок 

визнання?  

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

6. Колективному сільськогосподарському підприємству ―Авангард 

Золочівського району злочинними діями бухгалтера підприємства була заподіяна 

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

постанову, якою визнав підприємство потерпілим. Викликавши голову 

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

обов’язки потерпілого.  

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

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

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

Питання: 

 1. Дайте правову оцінку дій слідчого.  

 2. Зробіть порівняльну характеристику процесуальних прав потерпілого і 

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

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

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

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

Від одержаних ушкоджень Ліда тут же померла.  

У процесі досудового розслідування слідчий встановив, що водій ―Волги 

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

У якості цивільного відповідача слідчий визнав агрооб’єднання 

―Винниківське.  

Питання: 

1. Зробіть правовий аналіз описаної ситуації.  

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

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

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

культури залізничників і вчинили злісні хуліганські дії: розбили стенд передовиків 

виробництва; в присутності відпочиваючих затіяли брудну лайку, насильно 

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

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

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

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

обличчя.  

В процесі досудового розслідування  потерпілим від хуліганських дій слідчий 

визнав музиканта Феська, винісши про це відповідну постанову. Клопотання 

Горбачової визнати її потерпілою слідчий залишив без задоволення. У своїй 

постанові про відхилення клопотання слідчий відзначив, що хуліганські дії 

підозрюваних були спрямовані проти громадського порядку взагалі, а не проти 

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

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

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

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

оскаржила дії слідчого прокуророві.  

Питання: 

 1. Хто визнається потерпілим у кримінальному процесі і який порядок 

визнання?  

 2. Чи має право Горбачова оскаржити дії слідчого?  

 3. Яке рішення повинен прийняти прокурор?  

 4. З’ясуйте права потерпілого у кримінальному процесі?  
 

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

вчиненні ними розбійного нападу на магазин у селі Брюховичі адвокат Співак 

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

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

йому обвинувачень, хоч досудовим слідством зібрано достатньо доказів, які 

викривають його у вчиненні злочину, і він (захисник) глибоко переконаний, що 
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підзахисний був співучасником вчинення злочину, а тепер вкрай цинічно веде себе в 

судовому засіданні і навіть допускає нетактовні зауваження в адресу свого 

захисника.  

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

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

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

нього до підзахисного глибокої неприязні він недостатньо активно, а лише 

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

Співак самовільно залишив судове засідання.  

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

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

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

останній своїми показами в судовому засіданні свою вину у вчиненні злочину 

перекладає на іншого підзахисного - Швайку.  

 

10. На подвірї багатоквартирного будинку відбулася бійка, внаслідок якої 

неповнолітньому Бережному були завданні тяжкі телесні ушкодження. Під час 

провадження досудового розслідування було встановлено, що очевидцем цієї події 

міг бути 9-річний свідок Солопов Максим. 

Питання: 

Чи може  бути Солопов Максим допитаним як свідок у кримінальному 

провадженні? 

 

11. У розмові зі своїм адвокатом підозрюваний у вчиненні розбійницького 

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

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

уникнути відповідальності за два вбивства, які він вчинив раніше. 

Питання: 

Якою повинна бути процесуальна позиція адвоката?  

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

Зробіть посилання на норми закону. 

 

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

після чого повідомив про це свого підзахисного. 

Григорчук запропонував забрати цю скаргу назад, але захисник заперечував, 

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

Питання: 

Чи вправі Григорчук відкликати скаргу, яку подав його захисник? 

 

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

процесуальний статус учасникам кримінального процессу. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: складання 

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

клопотання. 
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Рекомендована література до Теми 4:  

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

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

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

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

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

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

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

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

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

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

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

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

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

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

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

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

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

 

ТЕМА 5. ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Практичне заняття  – 2 год 

План 

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

2. Предмет та межі доказування. 

3. Суб`єкти доказування.  

4 Поняття і класифікація доказів та їх процесуальних джерел. 

 

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

поранив Нестеренка. Потерпілий заявив клопотання про допит як свідків двадцяти 

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

Питання: 

Чи повинен слідчий задовольнити це клопотання? 

Визначте межі доказування. 

 

2. Слідчий слідчого відділення райвідділу внутрішніх справ закінчив досудове 

слідство в кримінальному провадженні за підозрою Сологуба у вчиненні злочину, 

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

затвердження обвинувального висновку і направлення їх до суду.  

Перевіривши матеріали досудового розслідування, прокурор відмовився 

затвердити обвинувальний висновок. Він повернув матеріали слідчому із своїми 

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

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

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

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

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

Слідчий звернувся з клопотанням до керівника органу досудового розслідування. 

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

жодного значення. Що торкається даних, які характеризують підозрюваного як 

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

психічного стану підозрюваного, то в матеріалах досудового розслідування є 

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

захворюванням ніколи не хворів.  

На закінчення своєго клопотанняклопотання слідчий вказав, що своє завдання він 

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

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

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

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

вони встановлені у даному провадженні ?  

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

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

3. Чи законними були вказівки прокурора?  

 

3. Потерпіла в кримінальному провадженні про зґвалтування заявила такі 

клопотання: 

а) про освідування підозрюваного Вакуленка для виявлення на його тілі 

подряпин, які вона залишила, коли чинила опір; 

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

доставлявся до міліції у нетверезому стані; 

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

г) про огляд її плаття, яке розірвав ґвалтівник. 

Питання: 

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

потерпіла? 

Дайте оцінку кожному з них. 

 

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

докладно розповів про обставини скоєного злочину. Коли ж слідчий оформив 

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

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

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

подальшому показань не давав. Закінчуючи досудове розслідування, слідчий 

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

затвердження обвинувального висновку. 

Питання: 

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

провадженні Колосова, підозрюваного в нанесенні тілесних ушкоджень своїй жінці, 

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

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

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

Питання: 

Чи може адвокат Сафонов бути допитаним в якості свідка? 

 

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

про обставини відвідування клініки хворою Чеботар. Кочегаров, посилаючись на 

лікарську таємницю, давати показання відмовився. 

Питання: 

Дайте оцінку ситуації, що склалася. 

 

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

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

свого підтвердження. Крім того, кримінальне провадження щодо Кротова також 

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

злочину саме ним. 

Питання: 

Чи вправі слідчий вирішити питання про відповідальність Кротова за 

неправдивий донос? 

 

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

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

справ.  

У результаті проведеного лосудового розслідування повідомлення про підозру 

було пред'явлено мешканцю села Гриці.  

У кримінальному провадженні були такі матеріали:  

1. Рапорт дільничного інспектора райвідділу внутрішніх справ, в якому 

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

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

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

Грица ховав вкрадені речі у лісі.  

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

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

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

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

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

стою.  

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

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

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

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

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

злочину. 

Питання: 

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

ними.  

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

можна було використати як доказ в кримінальному провадженні?  

3. Проаналізуйте в описаному кримінальному провадженні джерела 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сологуб свою причетність до вбивства Кротова категорично заперечував, але 

під час обшуку в його квартирі був знайдений пістолет. 

Питання: 

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

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

обвинувальними і виправдувальними?  

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

доказування (теорія доказів)?  

 

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

квартири Смирнова як джерела доказів фігурували: 

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

- щоденник Садкова із описанням вчиненої ним крадіжки; 

- характеристика на Садкова із місця його роботи; 

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

Питання: 

Які із перерахованих документів є речовими доказами ?  

 

11. У кримінальному провадженні про злісне хуліганство слідчий встановив, 

що окремі моменти злочину сфотографував з допомогою цифрового фотоапарату 

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

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

файлами, що містять фото події злочину. 

Питання: 

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

Якщо так, то до якого із видів джерел доказів вони належать ? 
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Уміння, які мають бути вироблені: класифікувати і правильно збирати 

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

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

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: складання 

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

клопотання. 

 

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

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

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

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

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

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

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

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

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

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

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

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

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

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

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

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

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

 

 

ТЕМА 10. ПРОВАДЖЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

Практичне заняття  – 2 год. 

План 

 

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

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

порядок їх оформлення. 

3. Види слідчих (розшукових) дій. 

4. Поняття, види, процесуальний порядок проведення та оформлення 

негласних слідчих (розшукових) дій. 

 

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

медичного експерта перейшов до огляду трупа, понята Петренко знепритомніла, 

побачивши знівечене обличчя загиблого. 

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

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

міліції?  

Чи може він продовжити огляд з одним понятим?  

 

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

помічник судді апеляційного суду м. Києва та співробітник Дарницького районного 

управління ГУМВС України в м. Києві. 

Питання: 

Оцініть дії слідчого. 

 

3. Допитаний із застосуванням технічного засобу фіксування, свідок 

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

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

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

слідчий пояснив, що оскільки показання повністю фіксуються технічними засобами 

та будуть зберігатися на диску, який приєднають до протоколу допиту, вони 

обійдуться і без детального викладення показань у самому протоколі.  

Питання: 

Оцініть дії слідчого. 

Які є форми фіксування кримінального провадження? 

 

4. Під час кримінального провадження щодо розслідування зґвалтування 

неповнолітньої Бузько були розбіжності у показаннях потерпілої та свідків Іванюка 

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

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

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

учасникам цієї слідчої дії.  

Питання: 

Оцініть дії слідчого. 

Чи дозволяється оголошення показань, наданих учасниками цієї слідчої дії на 

попередніх допитах? 

Якщо так, то за яких умов?  

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

неповнолітньою?  

 

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

тяжких тілесних ушкоджень Титаренку, виникла необхідність одночасно допитати 

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

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

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

вбивства. 

Питання: 

Яким чином можна  провести одночасний допит Панова та Іванова?  
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6. Для проведення допиту неповнолітнього Паніна слідчий запросив для участі 

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

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

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

учителями та друзями.   

Питання: 

Як вирішити заявлене клопотання? 

 

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

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

Питання: 

Чи були порушені слідчим вимоги закону щодо порядку допиту малолітнього 

свідка? 

Якщо так, то які саме? 

 

8. Погорілого об 22 годині вечора на вулиці пограбував невідомий чоловік, 

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

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

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

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

Погорілому підозрюваного Марченка з двома іншими громадянами, які не мали 

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

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

прикмети, про які він забув повідомити під час допиту.  

Питання: 

Оцініть дії слідчого. 

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

впізнання? 

 

9. Прокурор, з додержанням вимог кримінального процесуального 

законодавства, пред’явив потерпілому Паюлу фотознімок підозрюваного 

Таварткіладзе для впізнання разом з іншими фотознімками. Потерпілий Паюл 

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

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

пред’явив потерпілому Паюлу підозрюваного Таварткіладзе разом з іншими 

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

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

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

Питання: 

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

Які існують види пред`явлення для впізнання? 

 

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

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

України з німецькими колегами були затримані члени транснаціонального 
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організованого злочинного угрупування, у яких вказана картина була вилучена і 

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

викрадену картину. 

Питання: 

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

повернена до музею картина – одна й та ж сама? 

 

11. Слідчий, здійснюючи кримінальне провадження щодо викрадення майна з 

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

знаходитись на квартирі у батька підозрюваного, за погодженням з прокурором 

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

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

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

слідчого судді, слідчий вилучив також зимове жіноче пальто Никодименко, 

зникнення якого вона і не помітила, але запевняла, що воно належить саме їй. За 

результатами проведення слідчої дії слідчий склав два протоколи − обшуку та 

пред’явлення речей для впізнання. 

Питання: 

Оцініть дії слідчого і доказове значення протоколів. 

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

провадженні? 

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

слідчого судді про дозвіл на обшук? 

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

 

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

слідчий проводив обшук застосовуючи при цьому безперервний відеозапис ходу 

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

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

кишеню своєї бабусі невеликий пакунок. 

Питання: 

Як повинен діяти слідчий у цій ситуації? 

Чи дозволяє закон проводити обшук без участі понятих?  

Якщо так, то в яких випадках? 

 

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

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

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

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

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

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

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

самим. 

Питання: 

Дайте оцінку діям слідчого. 
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14. Допитана під час досудового розслідування про грабіж потерпіла Бузина 

повідомила, що одного із злочинців можна легко впізнати по численних 

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

пальці лівої руки є татуювання у вигляді хреста. 

Питання: 

Як перевірити показання потерпілої при тому, що підозрюваними у вчиненні 

даного кримінального правопорушення є Кузьменко та Потапенко? 

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

 

15. За матеріалами кримінального провадження, розпочатого у результаті 

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

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

мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, 

вирішив провести слідчий експеримент за участю тих же автомобілів, які було 

відновлено. Відтворення дій та обставин цієї події знову призвело до зіткнення 

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

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

який брав участь у слідчому експерименті. 

Питання: 

Оцініть дії слідчого.  

Чи мають доказове значення результати цієї слідчої дії? 

 

16. Бровкін підозрювався у вчиненні квартирної крадіжки шляхом 

проникнення через відчинене вікно. За заявою потерпілого серед викрадених речей 

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

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

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

квартири. Слідчий вирішив провести слідчий експеримент, проте потерпілий не 

погоджувався на проведення даної слідчої дії у його житлі. 

Питання: 

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

проти цього? 

Який порядок проведення слідчого експерименту у наведеній ситуації? 

 

17. Під час кримінального провадження щодо вчинення квартирної крадіжки 

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

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

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

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

не має і не знає де вони можуть знаходитися.  

Питання: 

Яких заходів має вжити слідчий для встановлення віку у цій ситуації? 
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18. Кирилюк підозрювався у вчиненні розбійного нападу. Слідчий звернув 

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

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

психічного стану.  

Питання: 

Які процесуальні дії має здійснити слідчий в даній ситуації? 

Як повинен діяти слідчий, якщо Кирилюк відмовиться від участі у 

процесуальній дії, яку вирішить провести слідчий? 

 

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

України). У кримінальному провадженні була проведена почеркознавча експертиза з 

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

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

погодилася з таким висновком експерта та виявила бажання самостійно залучити 

експерта для проведення експертизи.  

Питання: 

Чи передбачена кримінально-процесуальним законодавством можливість 

сторони захисту залучати експертів для проведення експертизи? 

Якщо так, то який порядок залучення експертів стороною захисту? 

 

Уміння, які мають бути вироблені: надавати кримінальну процесуальну 

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

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: складання 

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

клопотання, постанову. 

Рекомендована література до Теми 10:  

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

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

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

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

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

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

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

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

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

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

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

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

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

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

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

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

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 
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ТЕМА 12. ЗУПИНЕННЯ І ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Практичне заняття  – 2 год. 

План 

 

1. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового 

розслідування. 

2. Форми закінчення досудового розслідування.  

3. Закриття кримінального провадження. 

4. Звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

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

примусових заходів виховного чи медичного характеру. 

 

1. При врученні письмового повідомлення про підозру, громадянин Іванов 

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

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

медичну довідку. 

Як діяти слідчому у цій ситуації? Які підстави зупинення досудового 

розслідування передбачені КПК? 

 

2. При проведенні досудового розслідування встановлено, що підозрюваний 

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

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

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

слідчий виніс постанову про зупинення досудового розслідування, а її копію 

направив прокурору. 

Чи відповідають дії слідчого вимогам КПК? Який процесуальний порядок 

зупинення досудового розслідування? 

 

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

підозрюваного слідчий, з метою уточнення деяких обставин справи вирішив 

повторно допитати потерпілого. 

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

зупинення досудового розслідування? 

 

4. Прокурор виніс постанову про зупинення досудового розслідування у 

зв’язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного 

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

процесуальні дії мають бути виконані без прийняття рішення про зупинення 

досудового розслідування оскільки місцезнаходження підозрюваного за кордоном 

встановлено і необхідно вирішувати питання про його екстрадицію. 

Чи відповідають дії слідчого судді вимогам КПК? 
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5. На дванадцятий день після отримання копії постанови про закриття 

кримінального провадження потерпілий надіслав поштою прокуророві на неї скаргу. 

Прокурор погодившись із позицією потерпілого виніс постанову про скасування 

постанови слідчого у зв’язку із необґрунтованістю. 

Оцініть дії прокурора. Який процесуальний порядок закриття кримінального 

провадження? 

 

6. Захисник підозрюваного, ознайомлюючись із матеріалами досудового 

розслідування, заявив клопотання слідчому про надання йому можливості 

ксерокопіювати окремі документи, а також надати доступ до приміщення органу 

досудового розслідування де зберігаються речові докази. 

Які мають бути дії слідчого? Який процесуальний порядок відкриття 

матеріалів іншій стороні? 

 

7. Прокурор надіслав запит захиснику підозрюваного, щодо надання доступу 

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

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

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

підтвердження винуватості обвинуваченого. 

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

ситуації?  

 

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

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

вказівку слідчому усунути зазначений недолік у триденний строк.   

Чи відповідає це рішення нормам КПК? Які відомості має містити 

обвинувальний акт? 

 

9. Слідчий заявив клопотання прокурору про продовження строку досудового 

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

знаходиться значна кількість кримінальних проваджень. Прокурор виніс постанову 

про відмову у продовженні строку досудового розслідування. 

Чи відповідають дії слідчого та прокурора вимогам КПК? Які підстави 

продовження строку досудового розслідування? 

 

Уміння, які мають бути вироблені:  приймати рішення щодо зупинення, 

відновлення і закінчення досудового розслідування. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: складання 

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

клопотання, обвинувальний акт, постанова. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

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

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

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

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

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

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

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

 

 

2. Теми семінарських занять  

 

ТЕМА 8. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Семінарське заняття – 2 год 

План 

1.Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження. 

 2.Види заходів забезпечення кримінального провадження та загальні правила їх 

застосування: 

— Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.  

— Накладення грошового стягнення.  

— Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. 

— Відсторонення від посади. 

— Тимчасовий доступ до речей і документів. 

— Тимчасове вилучення майна. 

— Арешт майна. 

— Затримання особи. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види. Правила 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Виклик слідчим, 

прокурором, судовий виклик і привід. Порядок здійснення виклику. Повістка про 

виклик. Привід та порядок його виконання. Накладення грошового стягнення. 

Порядок вирішення питання про накладення грошового стягнення. Тимчасове 

обмеження у користуванні спеціальним правом. Порядок та строки тимчасового 

обмеження у користуванні спеціальним правом. Відсторонення від посади: порядок 

застосування та строки. Тимчасовий доступ до речей і документів. Речі і документи, 
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до яких заборонено доступ. Виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей 

і документів. Тимчасове вилучення майна: підстави та процесуальний порядок 

проведення. Арешт майна. Підстави для арешту майна. Клопотання про арешт майна 

та його розгляд. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів. Місце 

запобіжних заходів серед інших заходів процесуального примусу. Види запобіжних 

заходів. Обставини, що враховуюються при обранні запобіжного заходу. Клопотання 

про застосування запобіжного заходу. Особисте зобов’язання. Особиста порука. 

Домашній арешт. Застава, визначення її розміру та порядок внесення. Підстави і 

процедура звернення застави у доход держави. Застосування електронних засобів 

контролю. Тримання під варту як запобіжний захід. Підстави та процесуальний 

порядок тримання особи під вартою. Строки тримання під вартою і порядок їх 

продовження. Затримання з метою приводу. Затримання особи без ухвали слідчого 

судді, суду. Строки затримання. Застосування запобіжних заходів щодо 

неповнолітніх. Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного 

заходу. 

 

Рекомендована література до Теми 8: 

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

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

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

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

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

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

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

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

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

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

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

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

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

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

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

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

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

 

 

 

ТЕМА 10. ПРОВАДЖЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

 

Семінарське заняття – 2 год 

План 

 

1. Поняття, суть  та значення слідчих (розшукових) дій. 
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2.  Класифікація слідчих (розшукових) дій 

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

порядок їх оформлення. 

4. Поняття, види, процесуальний порядок проведення та оформлення слідчих 

(розшукових) дій : 

— допит (ст. 224-226 КПК України); 

— пред’явлення для впізнання (ст. 228-229 КПК України); 

— обшук (ст. 234 КПК України); 

— огляд (ст. 237-239 КПК України); 

— слідчий експеримент (ст. 240 КПК України); 

— освідування особи (ст. 241 КПК України); 

— проведення експертизи (ст. 242 КПК України); 

— отримання зразків для експертизи (ст. 245 КПК України). 

5. Поняття, види, процесуальний порядок проведення та оформлення 

негласних слідчих (розшукових) дій.  

 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: поняття, 

види та система слідчих (розшукових) дій. Класифікація слідчих (розшукових) дій. 

Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових) 

дій. Допит та його процесуальне оформлення. Особливості виклику і допиту 

малолітньої або неповнолітньої особи. Пред’явлення для впізнання та його види. 

Процесуальний порядок пред’явлення для впізнання. Особливості впізнання особи 

при забезпеченні безпеки учасників кримінального судочинства. Проведення допиту 

та пред’явлення для впізнання в режимі відеоконференції. Обшук та його види. 

Підстави і процесуальний порядок проведення обшуку. Особливості проведення 

окремих видів обшуку. Процесуальний порядок оформлення результатів обшуку. 

Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення окремих видів огляду. 

Особливості проведення огляду трупа. Ексгумація трупа, підстави і процесуальний 

порядок її проведення. Слідчий експеримент. Освідування і його види. Порядок 

проведення і оформлення окремих видів освідування. Експертиза та підстави її 

проведення. Отримання зразків для проведення експертизи. Негласні слідчі 

(розшукові) дії: поняття, підстави проведення. Види негласних слідчих (розшукових) 

дій. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Використання 

результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні та в інших цілях. 

Загальні положення про втручання у приватне спілкування. Загальні положення про 

втручання у сферу особистого та сімейного життя особи. 

 

Рекомендована література до Теми 10:  

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

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

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

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

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

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

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

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

с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

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

1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

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

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

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

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

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

 

3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

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, 
які стоять перед слідчими та оперативними підрозділами. 

0 Відсутність на занятті 

 


