
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ОРГАНІВ 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Кафедра кримінального процесу 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Т.в.о. проректора 

Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

О.В. Ведмідський 

 
_______________ 2016 

 

 

 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ 

з навчальної дисципліни  

 

«ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ» 
спеціальність 6.030401  «Правознавство» 

для слухачів факультету заочного навчання працівників поліції,  

що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2016 



Плани практичних (семінарських) занять з навчальної дисципліни 

«Доказування у кримінальному судочинстві» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 5-го курсу факультету заочного 

навчання працівників поліції, спеціальності 6.030401 ˗ «Правознавство» / 

Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016. – 

8 с.  

 

 

 

РОЗРОБНИКИ: 

Захарко А.В., доцент кафедри кримінального процесу 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук, доцент 
 

 

 
 
 
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінального процесу 
протокол від 13.07.2016, № 23. 
 
Рекомендовано Науково-методичною радою університету 
протокол від 29.08.2016, №13 
 

 

 

Завідувач кафедри  кримінального процесу 

 

_____________________ В. І. Сліпченко 

 

«_____»___________________ 2016 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Захарко А.В., 2016 рік 

© ДДУВС, 2016 рік 



1. Теми  практичних занять 

 

ТЕМА 3. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАТИВНО-

РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) 

ДІЙ У ДОКАЗУВАННІ 

 

Практичне заняття №1  – 1 год. 

 
1. Аналіз нормативного матеріалу: 

Завдання 1: порівняти права підрозділів, які здійснюють оперативно-

розшукову діяльність відповідно до Закону України „Про оперативно-

розшукову діяльність” і негласні слідчі (розшукові) дії, регламентовані в 

КПК. Результати порівняння відобразити в зошитах для підготовки до 

практичних занять. 

 

Завдання 2: за своїм вибором і за своєю фабулою підготувати проект 

рішення про проведення будь-якої негласної слідчої (розшукової) дії, 

регламентованої в КПК. 

 
Завдання 3: скласти в зошитах для підготовки до практичних занять 

таблицю, в якій відобразити перелік негласних слідчих (розшукових) дій і 
відповідних цим НСРД суб’єктів, які мають право проводити ці НСРД. 

 
Завдання 4: обговорити нормативні вимоги та практичні проблеми, 

пов’язані з засекречуванням і розсекречування матеріальних носіїв 
інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

 
У ході підготовки до практичного заняття слухачі опрацюють ЗУ «Про 

оперативно-розшукову діяльність» та Інструкцію „Про організацію 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх 
результатів у кримінальному провадженні” і набудуть теоретичних знань 
стосовно їх основних положень.  

Набудуть практичних навичок щодо підготовки проекту рішення про 
проведення негласної слідчої дії.  

Уміння, які мають бути вироблені: тлумачення законодавства про 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: вміти 
розрізняти результати ОРД і негласних слідчих (розшукових) дій, складати 
необхідні процесуальні документи. 



Рекомендована література до теми 3:  

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

прикордонної служби, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції 

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

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх 

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

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

розшукову діяльність» // Офіційний сайт Верховної Ради України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

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

3. Про деякі питання застосування судами України законодавства при 

дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод 

людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, 

дізнання і досудового слідства (Постанова Пленуму Верховного Суду 

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

 

 

ТЕМА 5. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ЗЛОЧИНУ ВЧИНЕНОГО 

НЕПОВНОЛІТНІМИ, НЕОСУДНОЮ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНОЮ 

ОСОБОЮ  

 

Практичне заняття № 1 (1 год.) 

 
1. Аналіз нормативного матеріалу: 

Завдання: проаналізувати ст.ст. 91, 485, 487, 505 КПК. Скласти 

порівняльну таблицю, в якій відобразити наочно, якими саме обставинами 

доповнюється перелік обставин, що підлягають доказуванню у випадку 

розслідування суспільно небезпечного діяння, вчиненого неповнолітньою, 

неосудною та обмежено осудною особою. 

 

2. Вирішення практичної ситуації: 

1. У кримінальному провадженні встановлено наступне: 

11 травня 2015 року в період часу з 15 годин 10 хвилин до 17 годин 30 
хвилин на залізничному полотні західної горловини станції „Войцехово” 
Придніпровської залізниці в Ленінському районі м. Дніпра гр-ни Утка П.П., 
Деренко А.А. і Гопна Л.Л., увійшовши в попередню злочинну змову, 
спрямовану на таємне викрадення чужого майна, таємно викрали, належні 
Придніпровській залізниці, залізничні протиугони в кількості 80 одиниць, чим 
завдали матеріальної шкоди Придніпровській залізниці на загальну суму 840 
гривень 22 копійки. 

Під час допиту підозрюваного Деренка А.А., останній мав дуже 
пригнічений вигляд, психологічно був помітно замкнений у собі, не давав на 
питання слідчого з першого разу зрозумілих і чітких відповідей і пояснив, що 
дійсну військову службу в лавах Збройних Сил України він не проходив, бо є 



інвалідом 2-ї групи з дитинства безстроково та знаходиться під наглядом у 
лікаря психіатра за місцем проживання з діагнозом „Олігофренія”. 

Завдання:  
1. Відповісти на питання: 
- які особливості проведення допиту підозрюваного при повідомленні 

ним слідчому зазначених відомостей? 
- які процесуальні рішення можуть бути прийняті в зв’язку з 

результатом допиту підозрюваного? 
2. Скласти необхідні процесуальні документи з метою встановлення 

осудності Деренка А.А. 
 

Слухачі, у ході підготовки до практичного завдання опрацюють норми 

Кримінального процесуального кодексу, що підлягають доказуванню у 

випадку розслідування суспільно небезпечного діяння, вчиненого 

неповнолітньою, неосудною та обмежено осудною особою. 

Потрібно навчитися складати процесуальні документи, спрямовані на 

усунення сумнівів щодо осудності осіб.  

Уміння, які мають бути вироблені: тлумачення законодавства про 
проведення експертних досліджень. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: вільно 
орієнтуватися в специфіці предмету доказування злочину, вчиненого 
неповнолітньою, неосудною, обмежено осудною особою. Забезпечувати при 
плануванні і проведення слідчих дій повне доказування всіх обставин, що 
входять до відповідного предмету доказування. 

 

Рекомендована література до теми 5:  
1. Закон України від 21 квітня 1995 року «Про органи і служби у 

справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24 січня 1995 року // 

Відомості Верховної Ради України.  – 1995.  – № 6.  – Ст. 35. 

2. Наказ Генеральної прокуратури України № 16гн від 01.11.2012 р. 

«Про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод 

дітей» // http://zako№2.rada.gov.ua 

3. Положення про приймальники-розподільники для дітей органів 

внутрішніх справ. Затв. наказом МВС України від 13 липня 1996 року № 384 

// // http://zako№2.rada.gov.ua 

4. Порядок застосування примусових заходів медичного характеру до 

осіб, які хворіють на психічні розлади і вчинили суспільно небезпечні діяння, 

у психіатричні лікарні із суворим наглядом. Затв. наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 8 жовтня 2001 року № 397 // 

http://zako№2.rada.gov.ua 

5. Про застосування судами законодавства про відповідальність за 
втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність 
(Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2004 року № 2) // 



Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973  – 
2004). Офіційне видання. За заг. ред. В.Т. Маляренка.  – К., 2004. 

6. Про практику застосування судами України законодавства у справах 
про злочини неповнолітніх (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 
16 квітня 2004 року № 5) // Постанови Пленуму Верховного Суду України у 
кримінальних справах (1973  – 2004). Офіційне видання. За заг. ред. 
В.Т. Маляренка.  – К., 2004. 

7. Про практику розгляду судами справ про застосування примусових 
заходів виховного характеру (Постанова Пленуму Верховного Суду України 
від 15 травня 2006 року № 2) // http://zako№2.rada.gov.ua 

 

2. Теми  семінарських занять 

 

ТЕМА 1. Поняття, сутність та суб’єкти доказування 

Семінарське заняття №1 – 1 год. 

План 

 
1. Сутність доказування. 

2. Елементи предмету доказування. 

3. Межі доказування. 

4. Засоби доказування. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

процес доказування, початок досудового розслідування, кримінальне 

правопорушення, предмет і межі доказування, суб`єкти доказування,   

 

Рекомендована література до теми 1:  

1. Наказ МВС України № 940 від 22.11.2012 р «Про організацію 

реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші 

правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, та забезпечення 

оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ 

України». // http://zako№2.rada.gov.ua 

2. Інструкція з організації реагування органів внутрішніх справ на 

повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, 

надзвичайні ситуації та інші події, затверджена наказом МВС України № 940 

від 22.11.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua 

3. Інструкція про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі 

речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна 

органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції // Затв. 

наказом Генерального прокурора України, МВС України, Державної 

податкової адміністрації України, СБУ, Верховного Суду України, 

Державної судової адміністрації України від 27.08.2010 

№ 51/401/649/471/23/125 // http://zako№2.rada.gov.ua 



4. Інструкція про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції 

заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, 

затверджена наказом МВС України № 1377 від 06.11.2015 р. // 

http://zako№2.rada.gov.ua 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104 «Про 

реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу 

України» // http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-%D0%BF 

 

ТЕМА 2. Особливості використання спеціальних знань, технічних 

засобів та відеоконференц зв’язку у доказуванні 

Семінарське заняття №1 – 1 год. 

План 

 

1. Порядок призначення судових експертиз.   
2. Використання у дистанційному досудовому розслідуванні технічних 
засобів і технологій. 
3. Особливості фіксування кримінального процесу на електронних носіях.  

 

Рекомендована література до теми 2: 
1. Закон України від 25 лютого 1994 року «Про судову експертизу» // 

http://zako№2.rada.gov.ua 
2. Інструкція про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати 

винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового 

слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають 

справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним 

спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками 

функцій експертів і спеціалістів // Затв. постановою Кабінету Міністрів 

України від 1 липня 1996 року № 710. // http://zako№2.rada.gov.ua 

3. Інструкція про порядок фіксування судового процесу технічними 
засобами. Затв. Наказом Державної судової адміністрації від 21 липня 2005 
року № 84 // http://zako№2.rada.gov.ua 

4. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз. Затв. 
наказом Міністерства юстиції України 8 жовтня 1998 року № 53/5 // 
Офіційний вісник України.  – 1998.  – № 46.  – Ст. 1715. 

5 Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності 
атестованими судовими експертами, що не працюють у державних 
спеціалізованих експертних установах. Затв. наказом Міністерства юстиції 
України від 24 грудня 2003 року № 170/5 // Офіційний вісник України.  – 2003.  
– № 52.  – ч. 2.  – Ст. 2853. 

6. Запотоцький А.П., Савицький Д.О. Документи як процесуальні 
джерела доказів у кримінальному судочинстві: Монографія. – К.: БМК, 2011. 
– 220 с. 

 



 



 

 

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. 

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. 

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 

 

 


