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ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА СУБ’ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ 

 

1. Порівняйте особливості доказування кримінальних проступків та злочинів. 

2. Поняття і зміст процесу доказування. 

3. З`ясуйте спеціфіку суб’єктів доказування у кримінальному провадженні.  

 

Теми рефератів: 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 
1. Процесуальні способи збирання і перевірки доказів 

2. Принцип вільної оцінки доказів. 

3. Відмінність вільної оцінки доказів від формальної оцінки доказів.  

4. Використання доказів для обґрунтування висновків у кримінальному 

провадженні. 

5. Поняття предмету доказування та його структура. 

 

Рекомендована література до теми 1: 1.2; 1.4; 1.6; 1.7; 2.7; 2.8. 

 

 

ТЕМА 2. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ, 

ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ВІДЕОКОНФЕРЕНЦ ЗВ’ЯЗКУ У ДОКАЗУВАННІ 

 

1. Закордонний досвід застосування відеоконференцзв`язку: короткий огляд.   

2. Порядок призначення судових експертиз.   

3. Використання у дистанційному досудовому розслідуванні технічних засобів і 

технологій. 

4. Особливості фіксування кримінального процесу на електронних носіях.  

 

Теми рефератів: 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 
1. Використання поліграфу в доказуванні.  

2. Використання службових собак у доказуванні.. 

3. Нетрадиційні джерела отримання відомостей, що можуть бути використані в 

доказуванні. 

4. Спеціальна техніка ОВС і межі її гласного застосування в доказуванні. 

5. Застосування в доказуванні технічних пристроїв, яких немає на озброєнні в 

ОВС. 

 

Рекомендована література до теми 2: 1.4; 1.8; 2.2; 2.3; 2.18. 

 

 

ТЕМА 3. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАТИВНО-

РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) 

ДІЙ У ДОКАЗУВАННІ 
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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.  

 

Теми рефератів: 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 
1. Негласні слідчі (розшукові) дії та їх співвідношення з оперативно-

розшуковими заходами. 

2. Компетенція слідчого ОВС щодо використання результатів оперативно-

розшукової діяльності. 

3. Залучення третіх осіб для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у 

доказуванні. 

4. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації. 

5. Негласне отримання зразків для порівняльного дослідження. 

. 

Рекомендована література до теми 3: 1.5; 1.6; 1.8; 1.13; 2.6; 2.8; 2.9. 

 

 

ТЕМА 4. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ЗЛОЧИНУ, ВЧИНЕНОГО У 

СПІВУЧАСТІ  (ГРУПОЮ ОСІБ,  ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ ТА 

ЗЛОЧИННОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ) 

 

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.  

 

Теми рефератів: 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 
1. Обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні про 

розслідування злочину вчиненого у співучасті. 

2. Доказування вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою 

змовою, організованою групою або злочинною організацією. 

3. Доказування пов’язаних із співучастю обставини, які обтяжують покарання. 

4. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.  

5. Прогалини кримінальної процесуальної регламентації доказування злочину 

вчиненого у співучасті. 

 

Рекомендована література до теми 4: 1.2; 1.3; 2.20. 

 

 

ТЕМА 5. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ЗЛОЧИНУ ВЧИНЕНОГО 

НЕПОВНОЛІТНІМИ, НЕОСУДНОЮ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНОЮ ОСОБОЮ 
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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. 

 

Теми рефератів: 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 
1. Особливості кримінально-правового елемента предмету доказування в 

кримінальному провадженні про злочини, вчинені неповнолітніми. 

2. Комплексна психолого-психіатрична експертиза. 

3. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого і його правовий 

статус. 

4. Особливості кримінально-правового елемента предмету доказування в 

кримінальному провадженні про злочини, вчинені неосудною та обмежено 

осудною особою.  

5. Запобіжні заходи, що можуть бути застосовані до особи, стосовно якої 

передбачається застосування примусових заходів медичного характеру. 

 

Рекомендована література до теми 5: 1.10; 1.14; 1.15; 2.1; 2.2; 2.19; 2.20. 

 

 

ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ  ПРОТИ ОСОБИ (ЇЇ 

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

СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ) 

 

1. Призначення експертизи для з`ясування ступеню тяжкості тілесних 

ушкоджень. 

2. Освідування як засіб доказування.  

3. Особливості доказування злочинів проти життя. 

 

Теми рефератів: 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 
1. Загальні особливості кримінально-правового елемента предмета доказування 

при розслідуванні злочинів проти особи. 

2. Необхідність проведення експертизи і її значення при доказуванні різних 

категорій злочинів проти особи.  

3. Доказування обставин, пов’язаних із правилами судово-медичного 

визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. 

4. Врахування в доказуванні обставин, що пом’якшують (обтяжують) 

покарання і зумовлені специфікою зазначеної категорії злочинів. 

5. Планування слідчих дій при доказуванні злочинів проти життя особи. 
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Рекомендована література до теми 6: 1.12; 2.3; 2.5; 2.14. 

 

 

ТЕМА 7. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 

 

1. Джерела доказів щодо вчинення злочинів проти власності.  

2. Доказування злочинів проти власності, вчинених неповнолітніми. 

3. Оцінка належності та допустимості доказів щодо злочинів проти власності.  

 

Теми рефератів: 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Кримінально-правовий елемент предмету доказування при розслідуванні 

злочинів проти власності. 

2. Правила та компетенція оцінки розміру шкоди, завданої злочином проти 

власності. 

3. Особливості доказування, що стосуються забезпечення відшкодування 

шкоди, завданої злочином проти власності. 

4. Планування слідчих дій при доказуванні вини особи у вчиненні злочину 

проти власності  

5. Висунення версій при доказуванні злочинів проти власності. 

 

Рекомендована література до теми 7: 1.2; 1.3; 2.5; 2.14. 

 

 

ТЕМА 8. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У СФЕРІ 

ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ 

АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ 

 

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.  

 

Теми рефератів: 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 
1. Доказування факту наявності наркотичного засобу, психотропної речовини, 

їх аналогів або прекурсорів. 

2. Доказування законності (незаконності) обігу наркотичних  засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

3. Особливості доказування за допомогою оперативної закупки наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 
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4. Заходи безпеки, обов’язкові при проведенні слідчих дій, пов’язаних з 

доказуванням злочинів вчинених у сфері обігу наркотичних  засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.  

5. Планування проведення слідчих дій, спрямованих на доказування вини особи 

у вчиненні злочину у сфері обігу наркотичних  засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів або прекурсорів. 

 

Рекомендована література до теми 8: 1.2; 1.3; 1.7; 2.2; 2.4; 2.6; 2.12. 

 

 

 

12. Рекомендована література 
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1.4 Європейська Конвенція про взаємодопомогу у кримінальних справах 
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прокуратурою України про правову допомогу та співробітництво від 21 травня 
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1.10 Конвенція про права дитини. Ухвалена 44-ю сесією Генеральної 

Асамблеї ООН у 1989 році // rada.gov.ua. 

1.11 Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини від 4 

листопада 1950 року // Сборник международных договоров СССР. - Выпуск 
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заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням (Токійські правила) від 14 
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2.7. Положення про порядок здійснення помилування. Затв. Указом 
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потерпіли від злочинів, схвалена Указом Президента України від 28 грудня 

2004 року № 1560/2004 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 52. - Ст. 3435. 

2.9. Типове положення про притулок для дітей служби у справах дітей. 

Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 року № 565 // 

rada.gov.ua. 

2.10. Концепція Загальнодержавної програми «Національний план дій 
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2.12. 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. 
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України від 11 жовтня 2002 року N 1506. 

2.14. Про створення у структурі міліції громадської безпеки спеціальних 

підрозділів для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних 

органів, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві // Розпорядження 
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