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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА СУБ’ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ 

 

Практичне заняття №1  – 2 год. 

 

1. Аналіз нормативного матеріалу: 

Завдання 1: проаналізувати КПК. Виписати з нього суб’єкти доказування 

з посиланням на норми КПК, якими  регламентується право цих суб’єктів брати 

участь у доказуванні. 

 

Завдання 2: проаналізувати норми КПК, якими регламентується 

підслідність та доказування в диференційованих формах кримінального 

провадження. За якими критеріями слід визначати посадових осіб, які 

уповноважені здійснювати конкретне кримінальне провадження? Які права у 

доказуванні має слідчий відомства, до підслідності якого не належить певне 

кримінальне провадження? 

 

Під час вивчення даної теми рекомендується особливу увагу звернути на 

питання щодо співвідношення обставин, що підлягають доказуванню за 

загальними та спеціальними правилами провадження, викладеними в 

матеріалах лекції. 

Вивчаючи цю тему доцільним є звернення до нормативних актів щодо 

призначення і проведення судово-медичної, комплексної психолого-

психіатричної, психологічної, психіатричної експертиз. 

Уміння, які мають бути вироблені: тлумачення кримінального 

процесуального закону. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: визначати 

процесуальний статус слідчого різних відомств. 

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 
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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 

 

Практичне заняття №1  – 2 год. 

 

1. Аналіз нормативного матеріалу: 

Завдання 1: проаналізувати Закон України „Про судову експертизу”. 

Порівняти права експерта, регламентовані у цьому законі і в КПК. Результати 

порівняння викласти в зошиті для підготовки до практичних занять. 

 

Завдання 2: викласти в зошиті для підготовки до практичних занять 

регламентовані законом вимоги до особи, яка не працює в спеціалізованій 

експертній установі, але залучається до проведення експертизи в 

кримінальному провадженні. 

 

Завдання 3: викласти підстави, умови і правові наслідки опитування, 

допиту в режимі відео- або телефонної конференції. 

 

Під час відпрацювання даної практичної роботи слухачі повинні  

проаналізувати нормативно-правову літературу, зокрема ЗУ «Про судову 

експертизу», наказ МВС України №925 від 15 грудня 2011 року «Про 

затвердження Положення про екзаменаційні комісії та порядок надання 

працівникам органів внутрішніх справ та їх позбавлення права участі як 

спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів». Це 

сприятиме поглибленню знань щодо застосування спеціальних знань, 

проведення судової експертизи. Будуть вироблені навички вирішення 

нормативно-закріплених питань щодо судової експертизи. 

 

Уміння, які мають бути вироблені: тлумачення законодавства про 

проведення експертних досліджень. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: правильно 

застосовувати спеціальні знання й технічні засоби в доказуванні. 



 

 

5 

 

 

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. 

 

ТЕМА 3. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАТИВНО-

РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) 

ДІЙ У ДОКАЗУВАННІ 

 

Практичне заняття №1  – 2 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. 

 

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 
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оперативно-розшукову діяльність. 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: вміти 

розрізняти результати ОРД і негласних слідчих дій, складати необхідні 

процесуальні документи. 

Практичне заняття №2  – 2 год. 

 

1. Аналіз нормативного матеріалу: 

Завдання 1: 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 2: обговорити нормативні вимоги та практичні проблеми, 

пов’язані з засекречуванням і розсекречування матеріальних носіїв інформації 

щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

Уміння, які мають бути вироблені: тлумачення законодавства про 

проведення негласних слідчих (розшукових)  дій. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: вміти 

розрізняти суб’єктів проведення 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 4. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ  ЗЛОЧИНУ, ВЧИНЕНОГО У 

СПІВУЧАСТІ  (ГРУПОЮ ОСІБ,  ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ ТА 

ЗЛОЧИННОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ) 

 

Практичне заняття № 1 (2 год.) 
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1. Аналіз нормативного матеріалу: 

Завдання 1: проаналізувати КПК і викласти в зошиті для підготовки до 

практичних занять: 

- підстави і процесуальний порядок об’єднання і виділення матеріалів 

досудового розслідування; 

 

Завдання 2: проаналізувати всі регламентовані в КПК слідчі (розшукові) 

дії і виписати в зошит ті, які на вашу думку є найбільш специфічно придатними 

для доказування злочину, вчиненого у співучасті. 

 

За підсумками виконаного практичного завдання слухачі опрацюють 

положення Кримінального процесуального кодексу щодо підстав і 

процесуальний порядку об’єднання і виділення матеріалів досудового 

розслідування.  

Слухачі набудуть практичних навичок щодо правильного обрання 

слідчих (розшукових) дій, які є найбільш специфічно придатними для 

доказування злочину, вчиненого у співучасті. 

Уміння, які мають бути вироблені: тлумачення законодавства про 

доказування в кримінальному провадженні. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: вільно 

орієнтуватися в слідчій ситуації, правильно прогнозувати результати 

подальших слідчих дій і здійснювати планування розслідування. 

Рекомендована література до теми 4:  
1. Наказ МВС №700 від 14.08.2012 «Про організацію взаємодії органів 

досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ 

у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень» // 

http://do№umvd.d№.ua 

2. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з 

іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні 

та розслідуванні кримінальних правопорушень, затверджена наказом МВС 

України №700 від 14.08.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua 

3. Про практику застосування судами України законодавства про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності (Постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 1) // 

http://zako№2.rada.gov.ua 

 

 

ТЕМА 5. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ЗЛОЧИНУ ВЧИНЕНОГО 

НЕПОВНОЛІТНІМИ, НЕОСУДНОЮ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНОЮ ОСОБОЮ  
 

Практичне заняття № 1 (2 год.) 
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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 2011 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. Дніпропетровська 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 
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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. 

 

 

ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ  ПРОТИ ОСОБИ (ЇЇ 

ЖИТТЯ, ЗДОРОВ`Я,  ВОЛІ, ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ,  СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА 

СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ) 

 

Практичне заняття № 1 (2 год.) 

 

1. Аналіз нормативного матеріалу: 

Завдання 1: проаналізувати норми із закону про кримінальну 

відповідальність, якими передбачається кримінальна відповідальність за 

умисне заподіяння легких, середньої тяжкості і тяжких тілесних ушкоджень. 

Проаналізувати Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості 

тілесних ушкоджень, затверджені наказом МОЗ №6 від 17.01.1995 року „Про 

розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України”. 

 Викласти в зошитах для підготовки до практичних занять, яким чином на 

вашу думку потрібно доказувати в кримінальному провадженні певний ступінь 

завданих тілесних ушкоджень. 

 

Практичне заняття № 2 (2 год.) 

 

2. Вирішення практичної ситуації: 

1. У кримінальному провадженні встановлено наступне: 



 

 

10 

 

04.10.2008 року близько 02 години 00 хвилин Земкова С.Л., їдучи в вагоні 

№ 2, 9-го купе в пасажирському потязі № 86 сполученням: "Львів-

Сімферополь", на ділянці сполучення Верховцеве-Дніпродзержинськ", 

розташованому в Верхньодніпровському районі Дніпропетровської області, 

завдала тяжкі тілесні ушкодження у вигляді колото проникаючого поранення 

черевної порожнини гр-ну Бесанову В.В. 

Під час розслідування кримінального правопорушення 04.10.2008 року в 

9-м купе вагона №2 пасажирського потягу № 86 сполученням "Львів - 

Сімферополь" на місці № 35 було вилучено рушник білого кольору з синіми 

вставками с чисельними плямами бурого кольору на ньому. 

 

Завдання:  

1. Відповісти на питання: 

- який процесуальний порядок тимчасового вилучення рушника ? 

2. Скласти необхідні процесуальні документи з метою призначення 

імунологічної експертизи? 

 

 

 

За результатами практичного заняття будуть набуті вміння планувати і 

проводити тимчасове вилучення майна. 

Під час підготовки до практичного заняття слухачі набудуть практичних 

навичок складання процесуальних документів з метою призначення 

імунологічної експертизи. 

Уміння, які мають бути вироблені: тлумачення законодавства про 

проведення експертних досліджень, застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: вільно 

володіти кваліфікуючими ознаками зазначеної категорії злочинів, 

використовувати ці знання при плануванні і проведенні слідчих дій. 

Рекомендована література до теми 6:  
1. 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. – Х. : Право, 2012. - 768 с. 

2. Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем) [текст] навч. 

посіб. [Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.П. Письменний та ін.]. – К.: «Центр 

учбової літератури». – 2014. – 144 с. 

3. Кримінальний процес : підручник / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. 

Ярослава Мудрого" ; за ред.: В. Я. Тацій [та ін.]. – Х. : Право, 2013. – 824 с. 

4. Кримінальний процес [текст] : підручник / За заг. ред. В.В. Коваленка, 

Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 544 

с. 
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ТЕМА 7. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 

 

Практичне заняття №1 (2 год.) 

 

1. Аналіз нормативного матеріалу: 

Завдання 1: проаналізувати наказ МВС №3126/7 від 14.06.2000 „Про 

організацію роботи в органах Національної поліції щодо розшуку майна і 

коштів у ході розслідування кримінальних справ” і законспектувати в зошитах 

для підготовки до практичних занять перелік адресатів, до яких потрібно 

звертатися для розшуку майна і коштів у осіб, яким інкримінується вчинення 

кримінального правопорушення. Скласти запит до будь-якої інстанції за своїм 

вибором з метою отримання відомостей про належне певній особі майно. 

 

Практичне заняття №2 (2 год.) 

 

1. Вирішення практичної ситуації: 

1. У кримінальному провадженні встановлено наступне: 

28.11.2011 року близько 02 години 00 хвилин у м. Дніпропетровську по 

вул. Володимирській, 65, гр. Величко Олександр Миколайович, перебуваючи в 

стані алкогольного сп’яніння, в групі з невстановленими особами, повторно 

проник в приміщення магазину „Євробуд”, де він працював вантажником, 

звідки таємно викрав гроші в сумі 3000 гривень. 

Під час допиту в якості підозрюваного гр. Величко О.М. заявив що 

викрадені гроші він заховав вдома у своїй кімнаті під ковдрою. 

 

Завдання:  

1. Відповісти на питання: 

- які процесуальні рішення у зв’язку з цим можуть бути прийняті 

слідчим? 

2. Скласти необхідні процесуальні документи з метою тимчасового 

доступу до речей у житлі Величка О.М. і приєднання грошей, у разі їх 

вилучення, до кримінального провадження. 

 

Під час підготовки до практичного завдання слухачі удосконалюють 

навички складання процесуальних документів. 

Уміння, які мають бути вироблені: тлумачення законодавства про 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: вільно 

володіти кваліфікуючими ознаками злочинів проти власності, використовувати 

ці знання під час планування і проведення слідчих дій. 
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Рекомендована література до теми 7:  
1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний 

коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. – 

Х.: Одіссей, 2013. – 1104 с. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України, Науково-практичний 

коментар / За загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, 

М.Є. Шумила. – К. : Юстініан, 2012. – 1224 с. 

 

ТЕМА 8. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У СФЕРІ 

ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ,  ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН,  ЇХ 

АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ 

 

Практичне заняття № 1 (2 год.) 

 

1. Аналіз нормативного матеріалу: 

Завдання 1: проаналізувати Закон України „Про Національну поліцію”, 

віднайти положення, що можуть бути використані для виявлення ознак 

кримінальних правопорушень, вчинених у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

 

Завдання 2: проаналізувати Кодекс України про адміністративні 

правопорушення, віднайти положення, що можуть бути використані для 

виявлення ознак кримінальних правопорушень, вчинених у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а 

також розслідування таких кримінальних правопорушень. 

 

Завдання 3: проаналізувати Закон України „Про оперативно-розшукову 

діяльність”, віднайти положення, що можуть бути використані для виявлення 

ознак кримінальних правопорушень, вчинених у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також 

розслідування таких кримінальних правопорушень. 

 

Завдання 4: проаналізувати КПК з приводу регламентації негласних 

слідчих (розшукових) дій, віднайти положення, що можуть бути використані 

для виявлення ознак кримінальних правопорушень, вчинених у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а 

також розслідування таких кримінальних правопорушень. 

 

2. Вирішення практичної ситуації: 

1. У кримінальному провадженні встановлено наступне: 

 На допиті в якості свідка в іншому кримінальному провадженні гр-н 

Биков С.С. повідомив слідчому Жовтневого РВ Дніпропетровського міського 

управління, що за адресою м. Дніпропетровськ вул. Коблєва б.14 його 

колишній товариш Короп П.Р. систематично займається виготовленням і 
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збутом психотропної речовини „первітин”. Даючи ці показання свідок Биков 

С.С. попрохав слідчого застосувати до нього необхідні заходи безпеки задля 

того, щоб Короп П.Р. ніколи в житті не дізнався про факт надання Биковим С.С. 

слідчому зазначених свідчень. 

Завдання:  

1. Відповісти на питання: 

- які заходи в цьому випадку може вжити слідчий задля забезпечення 

безпеки Бикова С.С.? 

- які процесуальні рішення у зв’язку з цим повинні бути прийняті 

слідчим? 

2. Скласти необхідні процесуальні документи з метою правильного 

документування показань Бикова С.С. і забезпечення його безпеки. 

 

В ході роботи над практичними завданнями слухачі повинні опрацювати 

нормативно-правові акти: Закон України „Про забезпечення безпеки осіб, які 

беруть участь у кримінальному судочинстві”, Кодекс України про 

адміністративні правопорушення, Закон України „Про оперативно-розшукову 

діяльність”, а також Кримінальний процесуальний кодекс України. 

Слухачі удосконалять практичні навички складання процесуальних 

документів у відповідності до фабули справи.  

Уміння, які мають бути вироблені: тлумачення законодавства про 

застосування заходів безпеки до учасників кримінального провадження. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

дотримуватись особистої безпеки при проведенні процесуальних дій, вчасно 

забезпечувати участю спеціаліста проведення слідчих дій, правильно 

застосовувати заходи безпеки до учасників кримінального судочинства. 

Рекомендована література до теми 8:  
 

1. Закон України від 23 грудня 1993 року «Про забезпечення безпеки осіб, 

які беруть участь у кримінальному судочинстві» // Відомості Верховної Ради 

України.  – 1994.  – № 11.  – Ст. 51 

2. 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 
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3. Про застосування законодавства, що передбачає державний захист 

суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у 

судочинстві (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 червня 1999 

року № 10) // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних 

справах (1973  – 2004). Офіційне видання. За заг. ред. В.Т. Маляренка.  – К., 

2004. 
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2. Теми  семінарських занять 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА СУБ’ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ 

 

Семінарське заняття №1 – 2 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 
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ТЕМА 2. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ, 

ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ВІДЕОКОНФЕРЕНЦ ЗВ’ЯЗКУ У ДОКАЗУВАННІ 

Семінарське заняття №1 – 2 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.  

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: вміти використовувати спеціальні знання, 

технічні засоби та відеоконференц зв’язок у доказуванні. 

 

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. 
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ТЕМА 3. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАТИВНО-

РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) 

ДІЙ У ДОКАЗУВАННІ 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План 

 

1. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у 

доказуванні. 

2. Втручання у приватне спілкування як негласна слідча (розшукова) дія.  

3. Використання матеріалів аудіо-, відеоконтролю за особою.  

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: вміти розрізняти результати ОРД і негласних 

слідчих 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 4. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ЗЛОЧИНУ, ВЧИНЕНОГО У 

СПІВУЧАСТІ  (ГРУПОЮ ОСІБ,  ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ ТА 

ЗЛОЧИННОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ) 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План 

 

1. Особливості доказування злочинів, учинених організованою групою.  

2. Процесуальні джерела доказів щодо вчинення злочинів у співучасті.  

3. Оцінка належності доказів щодо вчинення злочинів у співучасті.  

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: розуміти особливості кваліфікації злочину, 
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вчиненого у співучасті, а також специфіку доказування відповідних 

кваліфікаційних ознак. 

 

Рекомендована література до теми 4:  
1. Наказ МВС №700 від 14.08.2012 «Про організацію взаємодії органів 

досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ 

у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень» // 

http://do№umvd.d№.ua 

2. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з 

іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні 

та розслідуванні кримінальних правопорушень, затверджена наказом МВС 

України №700 від 14.08.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua 

3. Про практику застосування судами України законодавства про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності (Постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 1) // 

http://zako№2.rada.gov.ua 

 

 

ТЕМА 5. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ЗЛОЧИНУ ВЧИНЕНОГО 

НЕПОВНОЛІТНІМИ, НЕОСУДНОЮ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНОЮ ОСОБОЮ 
Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План 

 

1. Оцінка належності доказів щодо неповнолітнього підозрюваного. 

2. Особливості доказування неосудності у кримінальному процесі 

України. 

3. Відповідальність обмежено осудних осіб та особливості доказування їх 

винуватості. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та 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:  
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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 

 

 

ТЕМА 8. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У СФЕРІ 

ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ 

АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План 

 

1.  Зазначте зв'язок законодавчих актів, що регулюють обіг наркотичних 

засобів 

в Україні із відповідними положеннями Кримінального процесуального 

кодексу.  

2. Особливості доказування незаконного обігу прекурсорів. 

3. Основні положення щодо фіксації процесу доказування злочинів у 

сфері обігу психотропних речовин.  
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Рекомендована література до теми 8:  
 

1. Закон України від 23 грудня 1993 року «Про забезпечення безпеки осіб, 

які беруть участь у кримінальному судочинстві» // Відомості Верховної Ради 

України.  – 1994.  – № 11.  – Ст. 51 

2. 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 

3. Про застосування законодавства, що передбачає державний захист 

суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у 

судочинстві (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 червня 1999 

року № 10) // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних 

справах (1973  – 2004). Офіційне видання. За заг. ред. В.Т. Маляренка.  – К., 

2004. 

 

3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

курсантів на практичних (семінарських) заняттях 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд дисципліни «Доказування в кримінальному 
провадженні», 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 з дисципліни «Доказування в кримінальному провадженні», 
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 з дисципліни «Доказування в 
кримінальному провадженні» та вміння сформовані недостатньо; більшість 
навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які 
потребують подальшого усунення. 
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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 

 

 


