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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 2 ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД 

УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 

 

Практичне заняття – 2 год 

План 

1. Забезпечення прав і свобод учасників кримінального судочинства з 

урахуванням їх класифікації.  

2. Забезпечення прав і свобод учасників кримінального судочинства в контексті  

процесуальних функцій, які вони здійснюють. 

3. Функції суду, судді, слідчого судді щодо забезпечення прав і свобод 

учасників кримінального судочинства. 

4. Функції прокурора щодо забезпечення прав і свобод учасників кримінального 

судочинства. 

5. Практика Європейського суду з прав людини щодо забезпечення прав і 

свобод учасників кримінального судочинства. 

 

Вирішення практичних ситуацій: 

1. У судовому засіданні Сандалов К. та Шашко В., які звинувачються за ч.2 

ст.152 КК, заявили відвід судді Коновалову Г. У своєму клопотанні вони зазначили, 

що заявляють відвід судді тому, що він надав телеканалу 1+1 інтерв’ю, де їх назвав 

злочинцями.  

Суд не задовольнив клопотання обвинувачених, оскільки будь-яких 

процесуальних рішень щодо визнання Сандалова К. та Шашко В. суддею не 

виносилося, а значить перевірити діяльність судді щодо правомірності його дій не 

можливо.  

Чи були законні підстави для відводу судді? 

Яке рішення має винести апеляційна інстанція за скаргами обвинувачених? 

 

2. Обвинувачений Гапон Я. заявив відвід слідчому відділу поліції Сапоженку М. 

на тій підставі, що раніше слідчий Сапоженко М. проживав у цивільному шлюбі з його 

сестрою  Гапон С., а рік тому з нею розлучився. 

Хто, як та за яких підстав повинен вирішити питання про відвід? 

 

Уміння, які мають бути вироблені: тлумачити кримінальний процесуальний 

закон. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: вивчити основні 

поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: засоби забезпечення прав і 

свобод учасників кримінального судочинства. Засади кримінального судочинства, що 

забезпечують права та свободи учасників кримінального судочинства. Поняття 

гарантії в кримінального судочинства. Роль гарантій кримінального судочинства у 

забезпеченні прав і свобод учасників кримінального судочинства. Система гарантій 

кримінального судочинства. Поняття та роль прокурорського нагляду та судового 
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контролю у кримінальному судочинстві. Права та обов’язки прокурора під час 

здійснення нагляду. Повноваження слідчого судді щодо здійснення судового 

контролю. Відмінності прокурорського нагляду та судового контролю. Поняття 

процесуального статусу учасника кримінального процесу. Важливість своєчасного 

надання особі правового статусу учасника кримінального судочинства. Вплив засад 

публічності та диспозитивності на права та обов’язки учасників кримінального 

судочинства. Дія засади змагальності на досудовій та судовій стадії процесу щодо 

забезпечення прав та інтересів заінтересованих учасників кримінального процесу. 

Поняття засади забезпечення права на захист, її значення для забезпечення прав і 

свобод людини в кримінальному судочинстві.  

 

Рекомендована література до Теми 2:  

1. Басиста, І. В. Прийняття і використання рішень слідчого на стадії досудового 

розслідування: монографія /1. В. Басиста. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2011 —532с . 

2. Біленко, Б. Новели в процесуально-правовому статусі захисника згідно з 

новим КПК України / Б. Біленко // Юрид. журн. - 2012. - № 9. - С. 77. 

3. Городовенко, В. В. Принципи судової влади: монографія / В.В. Городовенко. - 

X. : Право, 2012.-448 с. 

4. Ковальова, Н. В. Правозахисна діяльність прокурора і суду на досудовому 

слідстві [Текст] / Н. В. Ковальова//Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ. -2012. -№ 1. - 

С. 255-263. 

5. Кучинська, О. Забезпечення права на захист та кваліфіковану правову 

допомогу в кримінальному провадженні  / Оксана Кучинська // Юрид. Україна. - 2012. 

- № 4. -C. 65-69. 

6. Лапкін, А. В. Роль прокурора в забезпеченні прав і законних інтересів 

потерпілого у кримінальному судочинстві України [Текст]:монографія / А. В. Лапкін. -

X.: Право, 2012. - 263 с. 

7. Спусканюк, Ю. Повноваження прокурора в стадії досудового розслідування у 

зв’язку з реформуванням кримінально-процесуального законодавства України [Текст] 

/ Ю. Спусканюк // Вісн. прокуратури. - 2012. - № 7. - С. 89-92. 

8. Туманянц, А. Р. Следственный судья как субъект уголовной процессуальной 

деятельности   / А. Р. Туманянц // Уголов.судопроизводство. - 2013. - № 1. — С. 11-15. 

9. Удалова, Л. Д. Суд як суб’єкт кримінально-процесуальногодоказування: 

монографія / Л. Д. Удалова, В. Я. Корсун. - К. : Скіф, 2012. - 166 с. 

10. Юрчишин, В. М. Відносини прокурора із захисником у досудовому 

розслідуванні за новим КПК України [Текст] / В. М. Юрчишин // Адвокат. -2012. - № 

9. - С. 19-22. 

11. Юрчишин, В. М. Прокурор як керівник досудового розслідування [Текст] / 

В. М. Юрчишин // Адвокат. - 2012. - № 7. - С. 26-30. 

 

ТЕМА 3. СИСТЕМА ТА ВИДИ КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ  

Практичне заняття – 2 год. 

План 
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1. Критерії, за якими класифікуються кримінальні процесуальні гарантії. 

Назвіть науковців, які зробили внесок у розвиток положень щодо 

кримінальних процесуальних гарантій. 

2. Система кримінально-процесуальних гарантій. 

3. Європейські стандарти дотримання прав людини. 

 

Аналіз нормативного матеріалу: 

Завдання 1: Наведіть норми Кримінального процесуального кодексу України, 

що містять кримінальні процесуальні гарантії. 

 

Вирішення практичних ситуацій: 

1. У кримінальному провадженні встановлено наступне: 

Манова звернулася з заявою до слідчого, в якій вказала, що з її квартири було 

викрадено майно на суму 650 грн. Вона висловила припущення, що крадіжку міг 

вчинити її сусід Рудь, з яким у неї неприязні стосунки і який не працює та зловживає 

спиртними напоями. Слідчий запропонував Мановій особисто переговорити з Рудь і 

з’ясувати його причетність до цієї крадіжки і тільки потім звернутися до нього, щоб 

зареєструвати заяву про вчинення крадіжки. 

Завдання:  

1. Відповісти на питання: 

- чи порушив слідчий будь-яку засаду кримінального провадження? 

- які наслідки неприйняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення? 

- які процесуальні рішення повинні були прийняті за заявою? 

- до кого може звернутися потерпіла у зв’язку із не прийняттям в неї заяви про 

вчинення кримінального правопорушення і не внесення відомостей до ЄРДР? 

2. Скласти необхідні процесуальні документи щодо оскарження бездіяльності 

слідчого. 

 

2. У кримінальному провадженні встановлено наступне: 

Портнова звернулась із заявою до прокурора району про те, що на неї було 

здійснено робійний напад невідомими особами. Прокурор відмовився прийняти 

заяву і направив Портнову до Райнного відділу Національної поліції, пояснивши, 

що саме органи Національної поліції розслідують злочини цієї категорії відповідно 

до КПК України.  

1. Відповісти на питання: 

- чи було порушено прокурором будь-яку засаду кримінального провадження. 

-  обґрунтуйте відповідь. 

Під час підготовки до занять необхідно з’ясувати поняття та систему 

кримінальних процесуальних гарантій, значення засад (принципів) кримінального 

провадження, їх законодавче регулювання. Розглянути погляди, які існують в 

літературі щодо класифікації засад (принципів) кримінального провадження. Звернути 

увагу на те, окремі засади (принципи) кримінального провадження після прийняття 

Кримінального процесуального кодексу України суттєво еволюціонували. Також слід 

звернути увагу на те, що одна і та ж засада на різних стадіях кримінального 
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провадження може мати різний прояв. При вивченні даної теми слід враховувати 

Європейські стандарти дотримання прав людини, міжнародно-правові акти щодо 

дотримання прав, свобод і законних інтересів. Слід звернути увагу на кримінально-

процесуальну форму, можливість застосування заходів кримінально-процесуального 

примусу, можливість суб’єктів оскаржувати рішення, дії і бездіяльність органів і 

службових осіб, які ведуть процес.  

Для вдалого засвоєння цієї теми, слухачам рекомендується звернутись не лише 

до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до інших наукових джерел, які 

можна знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри кримінального процесу. 

Так, під час розгляду теми, слід обов’язково використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

Під час підготовки до практичних занять слід письмово вирішити 

запропоновані завдання, зробивши посилання на норми кримінально-процесуального 

права, які містяться в законах, підзаконних актах та положення, які містяться у 

Постановах Пленуму Верховного суду України. Не слід ігнорувати й міжнародно-

правові акти. 

Уміння, які мають бути вироблені: складання процесуальних документів. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: вільно орієнтуватися 

у законодавстві, яке визначає кримінальні процесуальні гарантії, знати наукові 

погляди, вміти розкривати сутність кримінально-процесуальних гарантій та їхнє 

правове значення для теорії і практики діяльності органів досудового слідства, 

прокуратури і суду у кримінальних провадженнях. 

Рекомендована література до Теми 3:  

1. Альбрехт, П.-А. Забытая свобода. Принципы уголовного права и европейской 

безопасности  / П.-А. Альбрехт. - Харьков : Право, 2012. - 184 с. 

2. Амеліна, А. С. Дотримання конституційних прав і свобод у кримінальному 

судочинстві / А. С. Амеліна // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ. Спец. вип. - 2011. -

№ 8. -С. 266-270. 

3. Баев, О. Я. К проблеме правового закрепления положения о «разумности 

срока уголов¬ного судопроизводства» / О. Я Баев //Криминалист первопечатный. - 

2010. - № 1. - C. 11-26. 

4. Бартащук, Л. П. Ретроспективний аналіз забезпечення права людини на 

повагу до гідності у кримінальному судочинстві / Л. П. Бартащук // Адвокат. - 2010. - 

№ 7. - С. 23-28. 

5. Барчук, Г. І. Презумпція невинуватості як один із принципів  кримінального 

процесу /Г. І. Барчук, П. Ю. Чеханюк//Наук. вісн. КНУВС. -К., 2010. -Вип. 4 (71). -С. 

54-62. 

6. Беднарська, В. М. Питання принципів кримінального судочинства в доказовій 

діяльносг. / В. М. Беднарська, О. С. Корнеєва // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ. - 

2010. - Вип. 2. - С. 85-88. 

7. Безпалько, І. Л. Система принципів кримінального процессу та проблема 

їх класифікаш: [Текст] : монографія /1. Л. Безпалько. -X. : ФІНИ, 2011. - 215 с. 
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8. Грошевий, Ю. М. Забезпечення свободи в кримінальному судочинстві / Ю. 

М. Грошевий // Вибр. праці. - X. : Право, 2011. - С. 578-582. 

9. Грошевий, Ю. М. Реформа кримінально-процесуального законодавства та 

захист прав і свобод людини і громадянина / Ю. М. Грошевий // Вибр. праці. - X. : 

Право, 2011. - С. 439-451. 

10. Гутник, П. М. Сучасні проблеми гласності судового розгляду з позицій 

практикуючог: адвоката [Текст] / П. М. Гутник // Адвокат. - 2010. - № 7. - С. 20-22. 

11. Дикарев, И. С. Соотношение принципов публичности и состязательности в 

уголовном судопроизводстве (исторический аспект) И. С. Дикарев // Государство и 

право. — 2012. — №5.-С. 88-95. 

 

ТЕМА 4. ДОТРИМАННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ОСОБИ В 

КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Практичне заняття - 2 год. 

План 

1. Дотримання статті 5 Конвенції щодо законного, обґрунтованого затримання 

особи як підозрюваної, недопущення порушень строків утримання підозрюваного під 

вартою, в контексті рішень Європейського Суду з прав людини (рішення ЄСПЛ: 

«Єлоєв проти України» (2008), «Свершов проти України» (2008), «Доронін проти 

України» (2009), «Нечипорук і Йонкало проти України» (2011), Харченко проти 

України (2011), «Корнейкова проти України» (2012), «Луценко проти України» (2012). 

2. Гарантування законного утримання під вартою підозрюваних осіб під час 

здійснення кримінального судочинства в контексті рішень Європейського Суду з прав 

людини (рішення ЄСПЛ: «Єлоєв проти України» (2008), «Солдатенко проти України» 

(2008), «Цигоній проти України» (2011)). 

3. Забезпечення конвенційного права на справедливий судовий розгляд 

впродовж розумного строку в контексті рішень Європейського Суду з прав людини:  

- забезпечення дотримання права на захист (рішення ЄСПЛ: «Нечипорук і Йонкало 

проти України» (2011), «Бортник проти України» (2011), «Балицький проти України» 

(2011);  

- забезпечення дотримання засади презумпції невинуватості (рішення ЄСПЛ: 

«Грабчук проти України» (2006), «Пантелеєнко проти України» (2006), «Довженко 

проти України» (2012); 

- забезпечення дотримання засади змагальності процесу і процесуальної рівності 

сторін (рішення ЄСПЛ: «Жуковський проти України» (2011), «Коробов проти 

України» (2011); 

- забезпечення дотримання строків судового розгляду (розумного строку), порушення 

права на розгляд справи незалежним і неупередженим судом (рішення ЄСПЛ: 

«Паскаль проти України» (2011);  

- порушення права на вмотивоване судове рішення (рішення ЄСПЛ: «Нечипорук і 

Йонкало проти України» (2011);  

Завдання 
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1. Дотримання конвенційних прав в сучасному українському кримінальному 

процесуальному законодавстві і практиці діяльності органів, досудового 

розслідування, прокуратури і суду. 

2. Проаналізуйте на предмет узгодження положень ст. 5 Європейської Конвенції 

про захист прав людини та основних свобод з положеннями ст. 207 і ст. 208 КПК 

України в частині регламентації підстав і порядку відповідно затримання особи та 

обрання запобіжного заходу. 

3. Проаналізуйте положення ч. 1 ст. 6 Європейської Конвенції про захист прав 

людини та основних свобод і ст. 27 КПК України, ЗУ «Про судоустрій і статус суддів». 

Визначте чи узгоджуються між собою викладені в них правові норми. 

4. Конвенційне право на справедливий судовий розгляд впродовж розумного 

строку і дотримання його в Україні.  

Уміння, які мають бути вироблені: співставлення української та європейської 

практики застосування законодавства. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: знати основні 

поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: критерії Європейських 

стандартів дотримання прав та свобод особи в кримінальному судочинстві. Засоби 

забезпечення дотримання прав Європейської Конвенції про захист прав людини та 

основних свобод згідно чинного КПК України. Підстави визнання рішень 

Європейського суду з прав людини джерелом кримінального процесуального права 

України. Конвенційне право на свободу і особисту недоторканність і дотримання його 

в кримінальному процесі України. Конвенційне право на справедливий судовий 

розгляд впродовж розумного строку і дотримання його в Україні. Регламентація у 

Європейській Конвенції презумпції невинуватості. Конвенційне право на розгляд 

справи впродовж розумного строку. Наслідки розгляду Європейським судом з прав 

людини наступних позовів: «Грабчук проти України» (2006), «Пантелеєнко проти 

України» (2006), «Єлоєв проти України» (2008), «Свершов проти України» (2008), 

«Солдатенко проти України» (2008), «Доронін проти України» (2009), «Балицький 

проти України» (2011), «Бортник проти України» (2011), «Душка проти України» 

(2011), «Жуковський проти України» (2011), «Коробов проти України» (2011), 

«Нечипорук і Йонкало проти України» (2011), «Паскаль проти України» (2011), 

«Цигоній проти України» (2011), «Харченко проти України» (2011), «Каверзін проти 

України» (2012), «Корнейкова проти України» (2012), «Луценко проти України» 

(2012), «Довженко проти України» (2012); 

Рекомендована література до Теми 4:  

1. Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини від 4 листопада 

1950 року // Сборник международных договоров СССР. - Выпуск XLV. - Москва: 

Международные отношения, 1991. 

 2. Липачова Л. М. Реалізація конституційного права людини та громадянина на 

звернення за захистом своїх прав і свобод до Європейського Суду з прав людини. : 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Липачова Лілія Миколаївна ; Юридична академія 

міністерства внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2002. – 190 с. 

 3. Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес / 

Д. Макбрайд ; Рада Європи. Генеральний директорат з прав людини і правових 
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питань. - К. : К.І.С., 2010 (К. : ТОВ "ВПК "Експрес-Поліграф", 14.12.2010) . - 576 с. 

4. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Артіко проти Італії від 

13 травня 1980 р. // Европейский суд по правам человека. Избранные решения: В 2 т. – 

М.: Изд-во НОРМА, 2000. – Т.1.  

5. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Ґейсегем проти Бельгії 

від 21 січня 1999 р. // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. 

Коментарі. – 1999. – № 2. – К.: Український центр правничих студій, 1999.  

6. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Пакеллі проти 

Німеччини від 25 квітня 1983 р. // Практика Європейського суду з прав людини. 

Рішення. Коментарі. – 1999. – № 3. – К.: Український центр правничих студій, 1999. 

7. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Балицький проти 

України від 03 листопада 2011 року [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

р.http://court.gov.ua/sud0190/about/sudova_praktyka/BALITSKIY/ 

8. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Бортник проти України 

від 27 січня 2011 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://hr-

lawyers.org/index.php?id=1296575940 

9. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Грабчук проти України 

від 21 вересня 2006 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1014.4854.0 

10. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Довженко проти 

України від 12 січня 2012 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://document.ua/sprava-dovzhenko-proti-ukrayini-doc97097.html 

11. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Доронін проти України 

від 19 лютого 2009 р.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO5699.html 

12. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Душка проти України 

від 03 лютого 2011 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://document.ua/sprava-dushka-proti-ukrayini-doc58110.html 

13. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Єлоєв проти України 

від 06 листопада 2008 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO5062.html 

14. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Жуковський проти 

України від 03 березня 2011 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1014.7801.0 

15. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Каверзін проти України 

від 15 травня 2012 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://hr-

lawyers.org/index.php?id=1338189419 

16. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Корнейкова проти 

України від 19 січня 2012 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://hr-

lawyers.org/index.php?id=1337541484 

17. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Коробов проти України 

від 21 липень 2011 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://hr-

lawyers.org/index.php?id=1318931804 
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18. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Луценко проти України 

від 03 липня 2012 р. від 25 квітня 1983 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://zib.com.ua/ua/10386-

evrosud_oprilyudniv_rishennya_u_spravi_lucenko_proti_ukraini.html 

19. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Нечипорук і Йонкало 

проти України від 21 квітня 2011 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://hr-

lawyers.org/index.php?id=1303384357 

20. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Пантелеєнко проти 

України від 29 червня 2006 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://khpg.org/index.php?id=1193916739 

21. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Паскаль проти України 

від 15 вересня 2011 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://hr-

lawyers.org/index.php?id=1321876785 

22. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Рішення 

Європейського суду з прав людини у справі Свершов проти України від 27 листопада 

2008 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://zakon.nau.ua/doc/?code=974_428 

 

ТЕМА 5 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУТУ СЛІДЧИХ 

(РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

Практичне заняття – 2 год. 

План 

Аналіз нормативного матеріалу: 

Завдання 1: Визначити основні проблемні питання, що виникають під час 

проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. 

Завдання 2: Визначити прогалини правового регулювання порядку проведення 

слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. 

Завдання 3: Вказати норми КПК України, які потребують удосконалення на 

погляд слухача. 

Завдання 4: Висунути власні пропозиції щодо способів удосконалення 

законодавства в частині проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій. 

Вирішення практичних ситуацій: 

1. У кримінальному провадженні встановлено наступне:  

Про проведення одночасного допиту між підозрюваним Філімоновим Ф. і 

свідком Крючковим К. слідчий склав протокол і запропонував допитаним підписати 

кожну сторінку протоколу і кожну свою відповідь на поставлені запитання. Свідок 

Крючков погодився на це. Підозрюваний же категорично заперечив проти цього і 

поставив свій підпис лише в кінці протоколу. 

Завдання:  

- оцініть законність пропозиції слідчого. 

- як бути слідчому в зв’язку з відмовою підозрюваного підписати кожну 

сторінку протоколу? 

2. Розв’язати задачу. 

http://zib.com.ua/ua/10386-evrosud_oprilyudniv_rishennya_u_spravi
http://zib.com.ua/ua/10386-evrosud_oprilyudniv_rishennya_u_spravi


 

 

11 

 

У правозастосовчій практиці є приклади, коли слідчий, який проводив обшук, 

залишив складське приміщення, що було об’єктом обшуку, та територію 

підприємства, на якому воно знаходилося у зв’язку з настанням нічного часу. 

Наступного дня охорона підприємства, посилаючись на ч. 1 ст. 235 КПК, заборонила 

йому вхід на територію підприємства для продовження проведення обшуку. Слідчий 

був змушений отримати ще одну ухвалу слідчого судді та продовжити слідчу дію вже 

безперервно протягом декількох днів.  

В іншому випадку, здійснюючи досудове розслідування, слідчий, на підставі 

ухвали слідчого судді про надання дозволу на обшук відповідних приміщень, 

проводив обшук у період з 07.08.2014 до 30.08.2014 року. При цьому обшук 

проводився з ранку до приблизно 20-ої години кожного дня, після чого приміщення 

замикалося, опечатувалося та вночі охоронялося працівниками міліції. Відмітки про 

перерви під час обшуку в протоколі слідчим не проставлялися. У зв’язку з 

необґрунтованою тривалістю проведеної слідчої дії, неодноразовим «проникненням» 

слідчого до приміщення, де проводився обшук, до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань були внесені відомості про вчинення зазначеним слідчим злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України «Порушення недоторканності житла». 

Завдання:  

- проаналізуйте ситуацію?  

- чи правий слідчий у першому випадку? 

- як Ви оцінюєте дії слідчого у другому випадку? 

3. У кримінальному провадженні встановлено наступне:  

Під час досудового провадження за підозрою Фокіна у вбивстві слідчий 

встановив, що окремі докази у справі знаходяться в квартирі його брата. 

Завдання:  

- яке рішення повинен прийняти слідчий?  

- обґрунтуйте відповідь. 

Під час підготовки слухачам необхідно звернути увагу на поняття та систему 

слідчих та негласних дій, на загальні умови їх проведення і оформлення, а також на 

ті особливості, які характерні для процесуального порядку проведення слідчих та 

негласних слідчих дій та оформлення.  

Слухачам слід враховувати різнобічні наукові підходи до визначення, 

класифікації та розуміння деяких питань. Серед них слід виділити: основні поняття 

«слідчі дії», науковий підхід до класифікації слідчих дій, визначення проблемних 

питань, що виникають під час проведення слідчих (розшукових) дій.  

Для вдалого засвоєння цієї теми, слухачам рекомендується звернутись не лише 

до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до інших наукових джерел, які 

можна знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри кримінального процесу. 

Так, під час розгляду теми, слід обов’язково використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням національної 

доктрини, особливостей правової системи України. 

Уміння, які мають бути вироблені: аналіз правомірності дій слідчого. 



 

 

12 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: вільно 

орієнтуватися у законодавстві щодо поняття, класифікації, порядку проведення 

слідчих (розшукових) дій, знати наукові погляди стосовно основних їх положень, 

правильно вирішувати практичні завдання та здійснювати системний юридичний 

аналіз норм, що регламентують процесуальний порядок провадження слідчих 

(розшукових) дій, знати науково-практичні рекомендації щодо законного застосування 

тих їх положень, що є дискусійними. 

Рекомендована література до Теми 5: 

1. Актуальні питання розслідування злочинів / уклад. Л. М. Кирій / МВС 

України. – К., 2013. – 253 с. 

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : прийнята 4 

лист. 1950 р. // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах 

міжнародних організацій. - Амстердам-Київ : Українсько-Американське бюро захисту 

прав людини, 1996. - С. 212-229. 

3. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.  

4. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 

№ 4651-VI // Голос України. – 19 травня 2012. – № 90-91.  

Кримінально-процесуальний кодекс Україні : Закон України від 28.12.1960 № 1001-05 

// Відомості Верховної Ради. – 1961. – № 2. – Ст. 15. 

5. Лобойко Л. М. Кримінальний процес: підручник / Л. М. Лобойко. – К.: Істина, 

2014. – 432 с. 

6. Правові та організаційні питання освідування / Є. Д. Лук’янчиков, Б. Є. 

Лук’янчиков // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія 

«Право». – 2015. – № 1(11) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://lj.oa.edu.ua/articles /2015/n1/15lydopo.pdf. 

7. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини : Закон України від 23 лют. 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. - 

2006. - № 30. - Ст. 260. 

8. Проблеми нормативного регулювання та практики проведення обшуку під 

час кримінального провадження / О. В. Капліна // Часопис Національного 

університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2015. – № 2(12) : [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles /2015/n2/15kovckp.pdf. 

9. Рішення Європейського Суду з прав людини від 17 жовт. 2006 р. у 

справі Ґечмен проти Туреччини. [Електронний ресурс]. - Режим доступу 

:://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf. 

10. Рішення Конституційного Суду України від 30.09.2009 № 23-рп/2009 у 

справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича 

щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про 

право на правову допомогу) // Офіційний вісник України. – 2009. – № 79. – Ст. 2694. 

11. Титова Н. В. Участие адвоката свидетеля во время производства обыска / Н. 

В. Титова // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. 

Вернадского. Серия : Юридические науки. – 2013. – Т. 26 (65). № 2-1. – Ч. 2. – С. 369-

376. 

http://lj.oa.edu.ua/articles
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12. Чаплинський К.Ю. Організаційні і тактичні особливості судово-медичного 

освідування / К.Ю. Чаплинський // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2011. 

– № 1. – С. 248 – 252. 

13. Чорноус Ю. М. Слідчі дії: поняття, сутність, напрями розвитку та 

удосконалення : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ю. М. Чорноус. – К., 2005. – С. 

49. 

14. Швыдкова Е. В. Процессуальные полномочия оперативных подразделений 

на стадии досудебного расследования / Е. В. Швыдкова // Ученые записки 

Таврического національного университета имени В. И. Вернадского. Серия: 

Юридические науки. – 2013. – Т. 26 (65). – № 2–1. – Ч. 2. – С. 377–383. 
 

ТЕМА 6. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОКАЗУВАННЯ В 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

         Практичне заняття ˗ 2 год. 

План 

1. Особливості використання спеціальних знань, технічних засобів та 

відеоконференцзв’язку у доказуванні. 

2. Проблемні питання використання результатів оперативно-розшукової 

діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні. 

3. Особливості доказування  злочинів, вчинених у співучасті,  неповнолітніми, 

неосудною та обмежено осудною особою. 

4. Засада безпосередності дослідження показань, речей і документів. Правило 

«отруєного дерева» в кримінальному судочинстві України.  

5. Проблеми предмету та меж доказування, його процесуального порядку. 

 

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. 

Завдання 2: 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: 
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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. 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 стосуються правил доказування. 

Уміння, які мають бути вироблені: застосування кримінального 

процесуального закону. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: засвоїти основні 

поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню, вільно володіти 

кваліфікуючими ознаками різної категорії злочинів, використовувати ці знання при 

плануванні і проведенні слідчих дій. Знати наукові погляди щодо доказів та їх джерел, 

визначити основні проблемні питання, які виникають на практиці під час 

кримінального провадження.  

Рекомендована література до Теми 6: 
1. Білоусов О.І. Оцінка окремих джерел доказів у кримінальному судочинстві: 

Посібн. для слідчих і суддів. — К., 1996. 

2. Гмирко В.П. Доказування в кримінальному процесі: діяльнісна парадигма. 

Теоретичний аналіз. Проблематизація. СМД-репрезентація: [монографія] Валерій 

Петрович Гмирко. - Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2010. 

3. Грошевий Ю., Дідоренко Е., Розовський Б. Кримінально-процесуальні 

аспекти оперативно-розшукової діяльності // Право України. — 2003. — № 1. 

4. Зеленецкий В.С. Проблемы формирования совокупности доказательств в 

уголовном процессе. — Харьков, 2004. 

5. Коваленко Є.Г. Теорія доказів у кримінальному процесі України: Підручник. 

— К., 2006. 



 

 

15 

 

6. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.  

7. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 

№ 4651-VI // Голос України. – 19 травня 2012. – № 90-91.  

Кримінально-процесуальний кодекс Україні : Закон України від 28.12.1960 № 1001-05 

// Відомості Верховної Ради. – 1961. – № 2. – Ст. 15. 

8. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової 

діяльності у кримінальному процесі: Монографія. — Харків, 2007. 

9. Савонюк Р.Ю. Доказування в досудовому слідстві: навч. посібник. – 

Сімферополь, 2004. 

10. Стахівський С.М. Теорія і практика кримінально-процесуального 

доказування: Монографія. — К., 2005. 

 

ТЕМА 7 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ 

 

Практичне заняття ˗ 4 год. 

План 

1. Співвідношення примусу, регламентованого в кримінальному 

процесуальному законі, з примусом регламентованим законодавством про діяльність 

поліції, у кримінальному провадженні.  

1.1. Аналіз Закону України «Про Національну поліцію». 

1.2. Порівняльний аналіз законодавства держав сталої демократії: 1) ФРН: Закон 

про завдання і повноваження Баварської державної поліції від 14 вересня 1990 року; 

2) Закон Королівства Бельгії про діяльність поліції від 5 серпня 1992 року.  

1.3. Порівняльний аналіз законодавства держав «молодої» демократії: 1) Закон 

Республіки Польща про поліцію від 6 квітня 1990 року; 2) Закон Чеської Республіки 

про поліцію громадян від 6 грудня 1991 року; 3) Закон Чеської Республіки про поліцію 

Чеської Республіки від 17 липня 2008 року; 4) Закон Республіки Словенія про поліцію 

від 1998 року. 

2. Аналіз вимог Європейської  Конвенції з прав людини, рішень Європейського 

суду та Європейської комісії з прав людини щодо дотримання прав людини при 

затриманні й взятті під варту.  

3. Урахування практики Європейського суду з прав людини при застосуванні 

кримінального процесуального законодавства України в частині затримання й взяття 

під варту.  

1. Аналіз нормативного матеріалу: 

Завдання 1: знайти в Єдиному реєстрі судових рішень вирок Ковпаківського 

районного суду м. Суми від 12 червня 2014 року за ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 371 

КК України (Справа № 592/2136/14-к) та проаналізувати його. Відповісти на питання: 

1) у чому полягають і чим доводяться фактичні обставини незаконного проведення 

обшуку приміщення кафе ІНФОРМАЦІЯ 4? 2)  у чому полягають і чим доводяться 

фактичні обставини завідомо незаконного затримання працівниками міліції ОСОБИ 9? 

3) аргументувати правову позицію з приводу достатності / недостатності примусових 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_850/ed_2014_06_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#850
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_910719/ed_2014_06_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#910719
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1992/ed_2014_06_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#1992
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1992/ed_2014_06_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#1992
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заходів, передбачених Законом України «Про Національну поліцію» (Превентивні 

поліцейські заходи) для виконання завдань поліції; 4) чи бували Ви в слідчих 

ситуаціях, коли кримінальний процесуальний закон не передбачав можливості 

застосування примусових заходів, але потреба в застосуванні примусу була наявною? 

Завдання 2: проаналізувати рішення Європейського суду з прав людини у справі 

«Солдатенко проти України». Відповісти на питання: 1) чому ЄСПЛ відхилив 

аргументи і заперечення Уряду; 2) якими є фактичні обставини порушення ст.13 

Конвенції? 3) якими є фактичні обставини порушення п.1 (f) ст.5 Конвенції? 4) якими є 

фактичні обставини порушення п.4 ст.5 Конвенції? 

Завдання 3: проаналізувати рішення Європейського суду з прав людини у справі 

«Фахріє Чалішкан проти Туреччини». Що має зробити слідчий у разі отримання 

ляпаса від підозрюваного? Доповісти кримінальні процесуальні наслідки такої 

обставини. 

 

Уміння, які мають бути вироблені: компаративістичне порівняння 

кримінального процесуального закону. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: засвоїти підстави і 

межі застосування примусу за практикою ЄСПЛ та національним законодавством 

України, детально розібрати підстави затримання, умови затримання, судову практику 

щодо притягнення до відповідальності посадових осіб у разі незаконного затримання, 

види примусових заходів, превентивні поліцейські заходи, застосування примусу в 

кримінальному процесі, прогалини в регламентації законодавством в Україні 

поліцейського примусу та способи їх усунення. 

 

Рекомендована література до Теми 7: 

1. Про попереднє ув’язнення [Текст] : Закон України від 30.06.1993 р. // Відом. 

Верхов. Ради України. - 1993. - № 35. - Ст. 360. 

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Текст] // Офіц. 

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

3. Рішення Конституційного Суду України від 08.07.2003 р. по справі за 

конституційним поданням 50 народних депутатів України про відповідність 

Конституції України (конституційність) положень ст. 150 Кримінально-

процесуального кодексу України щодо тяжкості злочину (справ про врахування 

тяжкості злочину при застосуванні запобіжного заходу) [Текст] // Вісн. Конституц. 

Суду України. - 2003. - № 3. - С. 34. 

4. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання порядку застосування запобіжних 

заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України» від 04.04.2013 [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://sc.gov.ua/uа/2013_rik.html. 

5. Інформаційний лист «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду 

першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під 

час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 5.04.2013 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/2013_rik.html. 

http://sc.gov.ua/ua/2013_rik.html
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6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

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

2013. - С. 322-421. 

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 

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

В. Т. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - С. 367-525. 

8. Александров, А. С. Домашний арест как мера пресечения в уголовном 

процессе [Текст] / А. С. Александров // Уголов. право. - 2012. - № 2. - С. 82-89. 

9. Альтернативні триманню під вартою запобіжні заходи на стадії досудового 

розслідування [Текст] : метод, матеріал. - К. : American Bar Association, 2012. - 67 с. 

10. Верхогляд-Герасименко, О. В. Забезпечення майнових прав особи при 

застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу [Текст]: монографія / О. В. 

Верхогляд-Герасименко. - X. : Юрайт, 2012. - 216 с. 

11. Вільгушинський, М. Й. До питання застосування домашнього арешту як 

запобіжного заходу відповідно до Кримінального процесуального кодексу України 

[Текст] / М. Й. Вільгушинський // Адвокат. - 2012. - № 11. - С. 9-13. 

12. Грошевой, Ю. М. Меры обеспечения уголовного производства в новом УПК 

Украины: понятие, система и порядок применения [Текст] / Ю. М. Грошевой, О. Г. 

Шило // Уголов. судопроизводство. - 2013. - № 1. - С. 19-22. 

13. Гультай, П. М. Роль прокурора в механізмі застосування запобіжних заходів 

у досудо- вому кримінальному провадженні [Текст] / П. М. Гультай // Часоп. Київ, ун-

ту права. — 2012. — №3.-С. 338-342. 

14. Левендаренко, О. Передання неповнолітнього підозрюваного й 

обвинуваченого під нагляд у системі запобіжних заходів [Текст] / О. Левендаренко // 

Підприємництво, госп-во і право,-2013.-№ 1.-С. 126-130. 

15. Попелюшко, В. О. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, 

підстави, порядок та суб’єкти застосування [Текст] / В. О. Попелюшко // Адвокат. - 

2012. - № 9. - С. 4-6. 

16. Смоков, С. М. Гарантії застосування заходів процесуального примусу у 

кримінальному судочинстві України [Текст] / С. М. Смоков, К. Г. Горелкіна. - Одеса : 

Астропринт, 2012. - 148 с. 

17. Уваров, В. Г. Інститут запобіжних заходів за новим КПК України в контексті 

міжнародних стандартів [Текст] / В. Г. Уваров // Право і суспільство. - 2012. - № 2. - С. 

294-297. 

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

обвинуваченого [Текст] : навч. посіб. / Л. Д. Удалова, І. Й. Гаюр. - К. : КНТ, 2012. - 168 

с. 

 

ТЕМА 8 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ 

ОСОБЛИВИХ ПОРЯДКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Практичне заняття ˗ 2 год. 

План 



 

 

18 

 

1. Практична та теоретична необхідність передбачення особливого 

порядку здійснення кримінального судочинства у разі застосування 

примусових заходів медичного характеру. 

2. Державна таємниця як підстава здійснення кримінального судочинства 

в особливому порядку. Теоретичні та практичні аспекти. 

3. Здійснення кримінального провадження на території дипломатичних 

представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи 

річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з 

розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, 

розташованого в Україні, як підстава здійснення кримінального провадження в 

особливому порядку. 

Вирішення практичних ситуацій: 

Задача 1 

Кримінальна справа розглядалась судом присяжних по обвинуваченню 

Карася К.К. у вчиненні особливо тяжкого злочину. В підготовчій частині 

судового засідання був встановлений факт, що один із присяжних засідателів 

знаходився в родинних стосунках у минулому із обвинуваченим ( був тестем). 

Як повинно бути вирішено дане питання і який існує порядок? 

Задача 2 

Сидоренко П.О. вчинив кримінальний проступок. Повідомивши 

Сидоренку П.О. про підозру слідчий Кузь К.К. обрав щодо підозрюваного 

запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. 

Оцініть ситуацію. Чи відповідають вищевказані дії положенням КПК? 

Задача 3 

Григоренко З.Х. зізнався у вчиненні кримінального проступку 

дільничному інспектору за місцем свого проживання. 

Які дії слід вчинити в зв’язку з цим? 

Задача 4 

Справа по обвинуваченню Зіркового Н.К. була направлена до суду для 

проведення спрощеного порядку провадження. 

Який існує процесуальний порядок спрощеного порядку без проведення судового 

розгляду в судовому засіданні? 

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

напрацьовані під час заняття:  вивчити основні поняття, терміни та категорії, 

що підлягають засвоєнню: практичні особливості та теоретичні розробки щодо 

підстав та практичної необхідності здійснення кримінального провадження в 

особливому порядку. Поняття та значення в кримінальному судочинстві 

особливих порядків кримінального провадження. Види особливих порядків 

кримінального переслідування: альтернативні способи вирішення кримінально-

правових конфліктів; альтернативний, спрощений порядок кримінального 

судочинства; особливості кримінального судочинства в залежності від його 

учасників та місця проведення.  

Рекомендована література до Теми 8:  
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1. Быков, В. М. Причины вынесения присяжными заседателями 

необоснованных оправдательных вердиктов [Текст] / В. М. Быков, Е. Н. 

Митрофанова // Росс, юстиция. — 2010. — №2.-С. 47-51. 

2. Демченко, В. Суд присяжных: проблемы и возможности / В. Демченко 

// Законность. - 2010. -№ 1. - С. 17-21. 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар [Текст] : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль 

та ін. ; за заг. ред. В. Т. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. 

- 664 с. 

4. Моисеева, Т. В. Исследование присяжными заседателями данных о 

личности подсудимого, потерпевшего и свидетеля [Текст] / Т. В. Моисеева 

//Рос. юстиция. - 2010. - № 1. - С. 37-39. 

5. Моисеева, Т. В. Прения сторон - условие, обеспечивающее 

объективность присяжных заседателей [Текст] / Т. В. Моисеева // Рос. юстиция. 

- 2010. - № 11. - С. 36. 

6. Таций, В. Я. Актуальные проблемы развития уголовного права 

Украины на современном этапе  / В. Я. Таций, В. И. Борисов, В. И. Тютюгин // 

Ежегодник украинского права. 2011 : сб. науч. тр. / Нац. акад. прав, наук 

Украины. - Харьков : Право, 2011. - № 3. - С. 208-222. 

7. Юрченко, О. М. Проблеми нового Кримінального процесуального 

кодексу України щодо вирішення заяв і повідомлень громадян про кримінальні 

проступки  / О. М. Юрченко//Юрид. наука.-2012.-№ 10.-С. 109-121. 

8. Яновська, О. Г. Загальна характеристика стратегії і тактики здійснення 

процесуальних функцій у суді присяжних [Текст] / О. Г. Яновська // Правове  

регулювання економіки : зб. наук, пр. - К. : КНЕУ, 2008. - Вип. 8. - С. 145- 

 

ТЕМА 9. СЛІДЧІ ПОМИЛКИ В КРИМІНАЛЬНОМУ 

СУДОЧИНСТВІ 

Практичне  заняття  ˗ 2 год. 

План 

1. Виявлення і виправлення слідчих помилок на стадії досудового розслідування 

2. Виявлення і виправлення слідчих та судових помилок в судових стадіях 

кримінального процесу.  

3. Права суб’єктів кримінального судочинства, які заінтересовані у законності 

прийняття процесуальних рішень.  

 

Вирішення практичних ситуацій: 

Задача 1 

Іванову І.М. 10.12.2012 р. було вручено повідомлення про підозру, а в 

11.12.2012 він потрапив у ДТП і від отриманих травм помер. Слідчий прийняв 

постанову про закриття кримінального провадження на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК 

України,бо подальше провадження не було необхідне для реабілітації померлого. 

Питання: Оцініть рішення слідчого. 

Задача 2 
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Слідчій Хороводов прийняв рішення про одночасний допит потерпілого 

Мішкова Є.В. та підозрюваного Жукова СО., в зв’язку з чим попередив обох про 

кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання та за відмову від 

давання показань за ст.ст. 383 і 384 КК України. 

Питання: Правильно чи ні зробив слідчий? 

Задача 3 

Дільничний інспектор міліції, вважаючи, що квартирну крадіжку скоїв раніше 

судимий Петров, прийшов до його батьків. Посилаючись на пізній час, останні 

відмовились відчинити двері. Тоді дільничний інспектор з допомогою понятих 

виламав двері, вчинив обшук, але передбачуваного винуватця крадіжки та викрадених 

речей не виявив. За скаргою Петрових, дільничний інспектор був притягнутий до 

кримінальної відповідальності і засуджений за перевищення влади (ст.365 КК). 

Виходячи з умов задачі визначити яку слідчу помилку було допущено та чи 

можливо її виправити?  

Задача 4 

Під час досудового розслідування розпочатого за фактом умисного 

спричинення тяжких тілесних ушкоджень гр. Кобші В.Ю., захисником підозрюваного 

Зайцевим В.П. було надано слідчому матеріали судово-медичної експертизи 

проведеної за ініціативою сторони захисту, згідно висновку якої потерпілому Кобші 

було спричинено тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості, а сам потерпілий 

заяви стосовно спричинення йому тілесних ушкоджень не надав. На підставі висновку 

експертизи, захисник надав слідчому клопотання про закриття кримінального 

провадження. В задоволенні зазначеного клопотання слідчий відмовив посилаючись 

на раніше проведену СМЕ, згідно якої у потерпілого Кобші В.Ю. виявлені тяжкі 

тілесні ушкодження. 

Виходячи з умов задачі визначити, якими правами наділена сторона захисту, 

які б давали їй можливість запобігати слідчим та судовим помилкам?  

Уміння, які мають бути вироблені: правовий аналіз ситуації. 
Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття:  вивчити основні 

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

судових та слідчих помилок, поняття і відмінності предметно-практичних та й 

інтелектуально-логічних слідчих та судових помилок. Класифікація слідчих та 

судових помилок. Класифікатори які застосовуються в теоретичних дослідженнях для 

їх класифікації. Теоретичні розробки щодо наукової дискусії про навмисність чи 

ненавмисність дії яка спричинила слідчу чи судову помилку. Слідчі та судові помилки 

пов’язані з неправильною кваліфікацією, помилки в оцінці доказів, ненавмисне 

порушення кримінального процесуального закону, помилки при провадженні слідчих 

дій. Права та обов’язки прокурора щодо виявлення та усунення слідчих та судових 

помилок в кримінальному процесі України. Права та обов’язки Апеляційного суду 

Автономної Республіки Крим, апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя 

щодо виявлення та усунення  слідчих та судових помилок в кримінальному процесі 

України. Права та обов’язки вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ, Верховного Суду України щодо виявлення та 

усунення слідчих та судових помилок в кримінальному процесі України. Права та 
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обов’язки окремих учасників кримінального судочинства, які заінтересовані в 

прийнятті законного рішення, щодо виявлення та усунення слідчих та судових 

помилок. 

Рекомендована література до теми 9: 

1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України від 

28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 

2012 р. // Голос України. — 2012. — № 90—91. — 19 травня. 

3. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 лип. 2010 р. // Відомості 

Верховної Ради України. — 2010. — № 41—42, № 43, № 44—45. — Ст. 529. 

4. Про прокуратуру Закон України від 14 жовтня 2014 року //  

zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 

5. Про адвокатуру : Закон України від 19 груд. 1992 р. // Відомості Верховної 

Ради України. — 1993. — № 9. — Ст. 62. 

6. Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 р. // 

Офіційний вісник України. — 1998. — № 13. — Ст. 270.  

7. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права людини [Електронний 

ресурс] : прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 груд. 1966 р. — Режим доступу 

: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043 

8. Гультай М.М. Класифікація судових помилок та їх характеристика / 

М.М. Гультай // Проблеми законності. - Респ. міжвідомч. зб. - Харків, 2001. - Вип. 47. - 

С. 170-175. 

9. Гультай М.М. Проблема усунення судової помилки: деякі питання 

співвідношення істотних і неістотних порушень кримінально-процесуального закону / 

М.М. Гультай // Вісник Нац. ун-ту внутр. справ. - 2001. - Вип. 14. - С. 100-106. 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/conv/page3
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2. Теми  семінарських занять 

 

ТЕМА 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЧАТКУ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Семінарське заняття  2 год. 

План 

1. Співвідношення початку кримінального провадження та кримінально-

процесуальної діяльності: проблемні питання. 

2. Межі здійснення кримінального переслідування на етапі початку 

кримінального провадження. 

3. Межі процесуальної діяльності на етапі початку кримінального 

провадження.  

4. Застосування кримінально-процесуального примусу на етапі початку 

кримінального провадження. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
початок досудового розслідування, початок кримінального переслідування. 

Приводи та підстави до початку кримінального провадження. Процесуальні 

засоби що застосовуються на етапі початку кримінального провадження.  

 

Рекомендована література до Теми 1:  

1. 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 від 14.08.2012 № 700. 

2. Інструкція про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах 

внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні 

правопорушення та інші події, затверджена наказом МВС України від 

19.11.2012 № 1050. 

3. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань, затверджене наказом Генерального прокурора України від 

17.08.2012 № 69. 

4. Аленін, Ю. П. Коментар глави 19 «Загальні положення досудового 

розслідування» (статті 214-222 КПК) [Текст] / Ю. П. Аленін // Кримінальний 

процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / відп. ред.: С. 

В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. - X. : Одіссей, 2013. - С. 422- 

440. 

5. Гора, І. В. Коментар глави 19 «Загальні положення досудового 

розслідування» (статті 214-222 КПК) [Текст] /1. В. Гора // Кримінальний 

процесуальний кодекс України. Науково- практичний коментар / за заг. ред.В. 

Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. - К.: Юстініан, 2012.- С. 463. 
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6. Берназ, В. Регламентація початку досудового розслідування як основа 

кримінально- процесуального провадження [Текст] / В. Берназ, Н. Неледва // 

Вісн. прокуратури. - 2013. - № 1.-С. 62-67. 

7. Статіва, І. І. Початковий етап досудового провадження в сучасному 

кримінальному процесі: український і західний контексти [Текст] : монографія 

/І.І. Статіва ; за наук. ред. П. Гмирко ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Д.: 

Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2012.-248 с. 

8. Василенко, О. Питання взаємодії оперативного підрозділу, слідчого та 

координуюча роль прокурора як процесуального керівника у кримінальному 

провадженні [Текст] / О. Василенко // Вісн. прокуратури. - 2013. - № 2. - С. 24-

28. 

9. Фастовець, В. Реєстрація заяв та повідомлень про вчинені кримінальні 

правопорушення за новим КПК України [Текст] / В. Фастовець // Вісник 

прокуратури. - 2013. - № 2. - С. 43-51. 

10. Юрчишин, В. Загальна характеристика досудового провадження, роль 

і місце прокуратури в ньому / В. Юрчишин // Підприємництво, госп-во і право. 

- 2012. - № 8. - С. 176-180. 

 
ТЕМА 2. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА СВОБОД 

УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 

 

Семінарське заняття  2 год. 

План 

 

1. Поняття правового статусу особи, яка вчинила злочин, як гарантія 

забезпечення прав та свобод  судочинства. 

2. Правовий статус підозрюваного. 

3. Обов’язок службових осіб, які здійснюють кримінальне судочинство, 

роз’яснити його учасникам права. «Лист про права». 

4. Гарантування у державах Європейського Союзу: Франції, Швеції і 

Польщі права на доступ до захисника. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
засоби забезпечення прав і свобод учасників кримінального судочинства. 

Засади кримінального судочинства, що забезпечують права та свободи 

учасників кримінального судочинства. 

 

Рекомендована література до Теми 2:  

1. Басиста, І. В. Прийняття і використання рішень слідчого на стадії 

досудового розслідування: монографія /1. В. Басиста. - Івано-Франківськ : 

Тіповіт, 2011 —532 с . 

2. Біленко, Б. Новели в процесуально-правовому статусі захисника згідно 

з новим КПК України / Б. Біленко // Юрид. журн. - 2012. - № 9. - С. 77. 
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3. Бездітний, В. Кримінальний процес - 2013: щодо окремих норм, які 

регулюють участь захисника по справі [Текст] / В. Бездітний, Т. Пашковська // 

Юрид. газ. -2013.-5 :лют. (№ 6). - С. 8-9. 

4. Городовенко, В. В. Принципи судової влади: монографія / В.В. 

Городовенко. - X. : Право, 2012.-448 с. 

5. Ковальова, Н. В. Правозахисна діяльність прокурора і суду на 

досудовому слідстві [Текст] / Н. В. Ковальова//Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. 

справ. -2012. -№ 1. - С. 255-263. 

6. Кучинська, О. Забезпечення права на захист та кваліфіковану правову 

допомогу в кримінальному провадженні  / Оксана Кучинська // Юрид. Україна. 

- 2012. - № 4. -C. 65-69. 

7. Кухарук, Ю. О. Відвід у кримінальному судочинстві та усунення 

захисника від участі у справі [Текст] / Ю. О. Кухарук // Юрид. наука. -2011. - № 

4/5. - С. 170-177 

8. Лапкін, А. В. Роль прокурора в забезпеченні прав і законних інтересів 

потерпілого у кримінальному судочинстві України [Текст]:монографія / А. В. 

Лапкін. -X.: Право, 2012. - 263 с. 

9. Спусканюк, Ю. Повноваження прокурора в стадії досудового 

розслідування у зв’язку з реформуванням кримінально-процесуального 

законодавства України [Текст] / Ю. Спусканюк // Вісн. прокуратури. - 2012. - № 

7. - С. 89-92. 

10. Туманянц, А. Р. Следственный судья как субъект уголовной 

процессуальной деятельности   / А. Р. Туманянц // Уголов.судопроизводство. - 

2013. - № 1. — С. 11-15. 

11. Удалова, Л. Д. Суд як суб’єкт кримінально-

процесуальногодоказування: монографія / Л. Д. Удалова, В. Я. Корсун. - К. : 

Скіф, 2012. - 166 с. 

12. Юрчишин, В. М. Відносини прокурора із захисником у досудовому 

розслідуванні за новим КПК України [Текст] / В. М. Юрчишин // Адвокат. -

2012. - № 9. - С. 19-22. 

13. Юрчишин, В. М. Прокурор як керівник досудового розслідування 

[Текст] / В. М. Юрчишин // Адвокат. - 2012. - № 7. - С. 26-30. 

 

ТЕМА 3. СИСТЕМА ТА ВИДИ КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ 

 

Семінарське заняття 2 год. 

План 

1. Поняття та значення гарантій кримінального процесу. 

2. Засоби кримінально-процесуальних гарантій. Теоретичні погляди щодо 

визначення поняття гарантії в кримінальному судочинстві. 

3. Система гарантій кримінального процесуального права і норми 

кримінального процесуального кодексу України та інших законів, у яких вони 

передбачені.  
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4. Гарантії недоторканості сфери приватного життя людини.  

 5. Гарантії захисту честі та гідності в кримінальному процесі. 

6. Надання кожному суб’єкту визначених прав і обов’язків із  можливістю 

відстоювати свої права і інтереси під час кримінального провадження.  

 7. Особливості правового статусу кожного учасника кримінального 

судочинства, його права і обов’язки, можливості впливати на хід та 

спрямування розслідування 

  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  
кримінальні процесуальні гарантії, засади кримінального процесу, 

процесуальна форма, права і обов’язки учасників кримінального процесу, 

забезпечення прав і свобод учасників кримінального судочинства, правила 

здійснення досудового розслідування, правовідносини учасників кримінального 

судочинства.  

 

Рекомендована література до Теми 3:  
1. Загальна декларація прав людини / Права людини і професійні 

стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам. – 

Київ, 1996. – 342с. 

 2. Закон України від 2 червня 2011 року «Про безоплатну правову 

допомогу» // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/conv 

 3. Закон України від 23 грудня 1997 року „Про Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини” // Відомості Верховної Ради України. - 

1998. - № 20. - Ст. 99. 

 4. Закон України від 1 грудня 1994 року „Про порядок відшкодування 

шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, 

досудового слідства, прокуратури і суду” // Відомості Верховної Ради України. 

- 1995. - № 1. - Ст. 1. 

 5. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини 

(04.11.96 р.)  //Офіційний вісник України. - 1998. - № 13. 

 6. Міжнародний пакт про громадські та політичні права / Права людини і 

професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – 

Амстердам. – Київ, 1996. – 342с. 

 7. Рішення Конституційного Суду України від 20 жовтня 2011 року № 12-

рп/2011 у справі за конституційним поданням Служби безпеки України щодо 

офіційного тлумачення положення частини третьої статті 62 Конституції 

України // http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=160045 

 8. Тертишник В.М. Гарантії істини та захисту прав і свобод людини в 

кримінальному процесі. - Дніпропетровськ: Юрид. акад. М-ва внутр. справ, 

2002. - 432 с. 

 9. Трофименко В.М. Кримінально-процесуальні гарантії особистості в 

стадії судового розгляду: Автореф. дис. … канд. юрид. наук, Харків: 

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2000. - С. 4. 

http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=160045
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 10. Яновська О. Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку 

змагального кримінального судочинства: Монографія. – К.: Прецедент, 2011. – 

303 с. 

 

ТЕМА 4. ДОТРИМАННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ОСОБИ В 

КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Європейські стандарти дотримання прав та свобод особи в 

кримінальному судочинстві. 

2. Дотримання прав Європейської Конвенції про захист прав людини та 

основних свобод від 4 листопада 1950 року в сучасному українському 

кримінальному процесуальному законодавстві і практиці діяльності органів 

досудового розслідування, прокуратури та суду. 

3. Рішення Європейського Суду з прав людини як джерело 

кримінального-процесуального права України.  

4. Гарантування законного утримання під вартою підозрюваних осіб під 

час здійснення кримінального судочинства в контексті рішень Європейського 

Суду з прав людини (рішення ЄСПЛ: «Єлоєв проти України» (2008), 

«Солдатенко проти України» (2008), «Цигоній проти України» (2011)). 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

критерії Європейських стандартів дотримання прав та свобод особи в 

кримінальному судочинстві. Засоби забезпечення дотримання прав 

Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод згідно 

чинного КПК України. Підстави визнання рішень Європейського суду з прав 

людини джерелом кримінального процесуального права України. Конвенційне 

право на свободу і особисту недоторканність і дотримання його в 

кримінальному процесі України. Конвенційне право на справедливий судовий 

розгляд впродовж розумного строку і дотримання його в Україні. 

Регламентація у Європейській Конвенції презумпції невинуватості. 

Конвенційне право на розгляд справи впродовж розумного строку. Наслідки 

розгляду Європейським судом з прав людини наступних позовів: «Грабчук 

проти України» (2006), «Пантелеєнко проти України» (2006), «Єлоєв проти 

України» (2008), «Свершов проти України» (2008), «Солдатенко проти 

України» (2008), «Доронін проти України» (2009), «Балицький проти України» 

(2011), «Бортник проти України» (2011), «Душка проти України» (2011), 
«Жуковський проти України» (2011), «Коробов проти України» (2011), 

«Нечипорук і Йонкало проти України» (2011), «Паскаль проти України» (2011),  

«Цигоній проти України» (2011), «Харченко проти України» (2011), «Каверзін 

проти України» (2012), «Корнейкова проти України» (2012), «Луценко проти 

України» (2012), «Довженко проти України» (2012). 
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Рекомендована література до Теми 4: 
1. Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини від 4 листопада 

1950 року // Сборник международных договоров СССР. - Выпуск XLV. - Москва: 

Международные отношения, 1991. 

 2. Липачова Л. М. Реалізація конституційного права людини та громадянина на 

звернення за захистом своїх прав і свобод до Європейського Суду з прав людини. : дис. 

... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Липачова Лілія Миколаївна ; Юридична академія 

міністерства внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2002. – 190 с. 

 3. Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес / 

Д. Макбрайд ; Рада Європи. Генеральний директорат з прав людини і правових питань. - 

К. : К.І.С., 2010 (К. : ТОВ "ВПК "Експрес-Поліграф", 14.12.2010) . - 576 с. 

4. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Артіко проти Італії від 13 

травня 1980 р. // Европейский суд по правам человека. Избранные решения: В 2 т. – М.: 

Изд-во НОРМА, 2000. – Т.1.  

5. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Ґейсегем проти Бельгії від 

21 січня 1999 р. // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 

1999. – № 2. – К.: Український центр правничих студій, 1999.  

6. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Пакеллі проти Німеччини 

від 25 квітня 1983 р. // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. 

Коментарі. – 1999. – № 3. – К.: Український центр правничих студій, 1999. 

7. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Балицький проти України 

від 03 листопада 2011 року [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

р.http://court.gov.ua/sud0190/about/sudova_praktyka/BALITSKIY/ 

8. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Бортник проти України 

від 27 січня 2011 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://hr-

lawyers.org/index.php?id=1296575940 

9. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Грабчук проти України 

від 21 вересня 2006 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1014.4854.0 

10. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Довженко проти 

України від 12 січня 2012 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://document.ua/sprava-dovzhenko-proti-ukrayini-doc97097.html 

11. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Доронін проти України 

від 19 лютого 2009 р.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO5699.html 

12. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Душка проти України 

від 03 лютого 2011 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://document.ua/sprava-dushka-proti-ukrayini-doc58110.html 

13. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Єлоєв проти України від 

06 листопада 2008 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO5062.html 

14. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Жуковський проти 

України від 03 березня 2011 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1014.7801.0 
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15. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Каверзін проти України 

від 15 травня 2012 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://hr-

lawyers.org/index.php?id=1338189419 

16. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Корнейкова проти 

України від 19 січня 2012 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://hr-

lawyers.org/index.php?id=1337541484 

17. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Коробов проти України 

від 21 липень 2011 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://hr-

lawyers.org/index.php?id=1318931804 

18. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Луценко проти України 

від 03 липня 2012 р. від 25 квітня 1983 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://zib.com.ua/ua/10386-

evrosud_oprilyudniv_rishennya_u_spravi_lucenko_proti_ukraini.html 

19. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Нечипорук і Йонкало 

проти України від 21 квітня 2011 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://hr-

lawyers.org/index.php?id=1303384357 

20. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Пантелеєнко проти 

України від 29 червня 2006 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://khpg.org/index.php?id=1193916739 

21. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Паскаль проти України 

від 15 вересня 2011 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://hr-

lawyers.org/index.php?id=1321876785 

22. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Рішення Європейського 

суду з прав людини у справі Свершов проти України від 27 листопада 2008 р. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://zakon.nau.ua/doc/?code=974_428 

23. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Солдатенко проти 

України від 23 жовтня 2008 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://hr-

lawyers.org/index.php?id=1263312819 

24. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Харченко проти України 

від 10 лютого 2011 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://hr-

lawyers.org/index.php?id=1298290916 

 

ТЕМА 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУТУ СЛІДЧИХ 

(РОЗШУКОВИХ) ДІЙ  

Семінарське заняття №1 ˗ 2 год. 

План 

1. Етимологія поняття «слідчі дії» та їх правовий інститут. 

2. Класифікаційні ознаки та система слідчих дій. 

3. Законність та правомірність проведення слідчих (розшукових) дій як 

гарантія прав і свобод учасників кримінального процесу. 

4. Проблемні питання проведення окремих слідчих (розшукових) дій.  

5. Проблеми, що виникають під час здійснення огляду й обшуку житла 

чи іншого володіння особи.  

http://zib.com.ua/ua/10386-evrosud_oprilyudniv_rishennya_u_spravi
http://zib.com.ua/ua/10386-evrosud_oprilyudniv_rishennya_u_spravi
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6. Сутність та особливості процесуальної регламентації проведення 

освідування.  

7. Негласні слідчі (розшукові) дії. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

поняття та система слідчих (розшукових) дій, загальні правила проведення 

слідчих (розшукових) дій, характеристика слідчих (розшукових) дій, система 

негласних слідчих (розшукових) дій, проблемні питання проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій. 

 

Рекомендована література до Теми 5:  

1. Актуальні питання розслідування злочинів / уклад. Л. М. Кирій / МВС 

України. – К., 2013. – 253 с. 

2. Актуальні проблеми досудового розслідування [Текст] : зб. Тез 

доповідей ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 1 лип. 2015 р.). – К. : Нац. акад. 

внутр. справ, 2015. – 360 с. 

3. Бурлака В. В. Тактика проведення освідування при розслідуванні 

незаконного позбавлення волі або викрадення людини // Актуальні проблеми 

кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-

розшукової діяльності. – Одеса, 2011. – С. 69-72. 

4. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 

13.04.2012 № 4651-VI // Голос України. – 19 травня 2012. – № 90-91.  

Кримінально-процесуальний кодекс Україні : Закон України від 28.12.1960 № 

1001-05 // Відомості Верховної Ради. – 1961. – № 2. – Ст. 15. 

6. Кузмічов В. С. Розслідування злочинів: Міжнародне і національне 

законодавство. Теорія і практика : [навч. посіб.] / В. С. Кузмічов, Ю. М. 

Чорноус. - К. : КНТ, 2008. - 448 с. 

7. Лобойко Л. М. Кримінальний процес: підручник / Л. М. Лобойко. – К.: 

Істина, 2014. – 432 с. 

8. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з 

прав людини : Закон України від 23 лют. 2006 р. // Відомості Верховної Ради 

України. - 2006. - № 30. - Ст. 260. 

9. Рішення Конституційного Суду України від 30.09.2009 № 23-рп/2009 у 

справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря 

Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції 

України (справа про право на правову допомогу) // Офіційний вісник України. – 

2009. – № 79. – Ст. 2694. 

10. Рішення Європейського Суду з прав людини від 2 лист. 2006 р. у 

справі Волохи проти України // Вісник Верховного Суду України. - 2008. - № 4. 

- С. 32-33. 2012–2013 роках. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://kia.court.gov.ua/sud2690/uzah/23/.  

http://kia.court.gov.ua/sud2690/uzah/23/
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11. Титова Н. В. Участие адвоката свидетеля во время производства 

обыска / Н. В. Титова // Ученые записки Таврического национального 

университета имени В. И. Вернадского. Серия : Юридические науки. – 2013. – 

Т. 26 (65). № 2-1. – Ч. 2. – С. 369-376. 

12. Чаплинський К.Ю. Організаційні і тактичні особливості судово-

медичного освідування / К.Ю. Чаплинський // Вісник Запорізького юридичного 

інституту. – 2011. – № 1. – С. 248 – 252. 

 

ТЕМА 6. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОКАЗУВАННЯ В 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

Семінарське заняття №1 ˗ 2 год. 

План 

1. Поняття та завдання доказування в кримінальному процесі. 

2. Предмет та межі доказування в кримінальному процесі. 

3. Оцінка доказів та їхніх процесуальних джерел. Внутрішнє переконання 

при оцінці доказів. 

4. Права та обов’язки суб’єктів кримінального процесу при здійсненні 

доказування. Наявність достатньої сукупності доказів як елементу 

обґрунтованості кримінально-процесуального рішення. 

5. Засада безпосередності дослідження показань, речей і документів. 

Правило «отруєного дерева» в кримінальному судочинстві України.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

поняття, сутність, елементи та значення доказування в кримінальному 

судочинстві. Проблеми предмету та меж доказування, його процесуального 

порядку. Тягар доказування. Критерії оцінювання доказів та їх джерел, засоби 

та межі перевірки їх допустимості. Поняття внутрішнього переконання при 

оцінці доказів, проблеми визначення меж внутрішнього переконання посадової 

особи, яка їх оцінює. Визначення достатньої сукупності доказів для 

обґрунтування прийняття процесуального рішення. Права та обов’язки сторони 

обвинувачення та захисту під час здійснення доказування. Предмет 

доказування під час розслідування кримінальних правопорушень що вчинені 

неповнолітніми, або особами, які віднесені до окремої категорії. Особливості 

доказування під час кримінального провадження у формі приватного 

обвинувачення. Поняття доказів, їх класифікація з урахуванням різних 

класифікаторів. Наукові розробки понять належності, достовірності, 

допустимості, та достатності доказів. Наукові обґрунтування доцільності 

застосування в законодавстві правила «Отруєного дерева» та безпосередності 

дослідження доказів судом. 

 

Рекомендована література до Теми 6: 

1. Багрій, М. Особливості тактики збирання та перевірки непрямих 

доказів при здійсненні окремих слідчих дій [Текст] / М. Багрій // Вісн. Львів, 

ун-ту. Серія юрид. - Львів, 2010. — Вин. 50,-С. 318-327. 
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2. Белоковыльский, М. С. Спорные вопросы проверки и оценки 

допустимости доказа-тельств в ходе предварительного расследования [Текст] / 

М. С. Белоковыльский // Рос. следо¬ватель. - 2010. - № 7. - С.4-7. 

3. Благодир, В. С. Суб’єкти доказування в судових стадіях кримінального 

процесу [Текст] / B.C. Благодир // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. - 2011. - № 3. - С. 

243-253. 

4. Божьев, В. Издержки системного характера при корректировке норм 

УПК о доказывании и преюдиции [Текст] / В. Божьев // Законность. - 2010. - № 

6. - С. 3-7. 

5. Бочаров, Д. У пошуках химери або дещо про «об’єктивні властивості» 

доказів [Текст] / Д. Бочаров // Підприємництво, госп-во і право. - 2012. - № 5. - 

С. 159-163. 

6. Вапнярчук, В. Сторона кримінально-процесуального доказування 

[Текст] / В. Вапнярчук // Вісн. Акад. прав, наук України. - 2012. - № 1 (68). - С. 

217-223. 

7. Гмирко, В. В. «Технологічні» засади як складова способу доказування 

[Текст] / В. В. Гмирко // Наук. вісн. Львів, держ. ун-ту внутр. справ. - 2011. - № 

4. - С. 314-323. 

8. Гмирко, В. Доказування в кримінальному процесі: діяльнісна 

парадигма. Теоретичний аналіз. Проблематизація. СМД-репрезентація [Текст] : 

монографія / В. Гмирко. - Д. : Акад. мит. служби України, 2010. - 314 с. 

9. Головко, Л. Доказательственное значение в Российской Федерации 

материалов, рас¬крытых по решению иностранного суда [Текст] / Л. Головко // 

Уголов. право. - 2010. - № 1. - С. 104-107. 

10. Грошевий, Ю. М. Докази і доказування у кримінальному процесі 

[Текст] : наук.-практ. посіб. / Ю. М. Грошевий, С. М. Стахівський. - 2-ге вид., 

стер. - К. : КНТ, 2007. - 270 с. 

11. Дроздович, Н. Законодавче закріплення принципу вільної оцінки 

доказів у країнах романо-германської правової системи [Текст] Н. Дроздович // 

Підприємництво, госп-во і право. - 2010. - № 2. - С. 137-140. 

12. Карлаш, И. А. История развития института представления 

доказательств лицами, вовлеченными в уголовный процесс [Текст] / И. А. 

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

2011. - № 5. - С. 301-308. 

13. Коміссарчук, Ю. А. Поняття та зміст кримінально-процесуального 

доказування [Текст] / Ю. А. Коміссарчук // Наук. вісн. Львів, держ. ун-ту внутр. 

справ. - 2011. - № 4. - С. 333-343. 

14. Лобойко, Л. Н. Реформування кримінально-процесуального 

законодавства в Україні (2006-2011 роки) [Текст] : монографія. Ч. 1. Загальні 

положення і досудове провадження / Л. Н. Лобойко. - К. : Істина, 2012. - 288 с. 

15. Пиюк, А. В. Роль внутреннего убеждения судьи в решении вопросов 

допустимости уголовно-процессуальных доказательств [Текст] / А. В. Пиюк // 

Рос. юстиция. - 2012. - №4.-С. 39-12. 
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16. Стахівський, С. М. Теорія і практика кримінально-процесуального 

доказування [Текст] : монографія / С. М. Стахівський. - К. : НАВСУ, 2005. - 271 

с. 

17. Шейфер, С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: 

проблемы теории и правового регулирования [Текст] : монография / С. 

А. Шейфер. - М. : Норма, 2012. - 240 с. 

18. Шеремет, А. П. Теоретичні основи джерел доказової інформації 

[Текст] : монографія / А. П. Шеремет ; Київ, ун-т права, Нац. акад. наук 

України. - К. : Європ. ун-т, 2012. - 111 с. 

19. Шумило, М. Є. Непрямі докази в кримінальному процесі України 

[Текст] : монографія / М. Є. Шумило. - X. : СПД ФО Брові О. В., 2012. - 206 с. 

20. Шумило, М. Є. Поняття «докази» у Кримінальному процесуальному 

кодексі України: спроба критичного переосмислення ідеології нормативної 

моделі [Текст] / М. Є. Шумило Вісн. Верхов. Суду України. - 2013. - № 2 (150). 

- С. 40-48.  

 
ТЕМА 8. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ 

ОСОБЛИВИХ ПОРЯДКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Доцільність впровадження в кримінальне судочинство України 

особливих порядків провадження. 

2. Поняття та значення особливого порядку кримінального провадження.  

3. Альтернативні способи вирішення кримінально-правового конфлікту та 

здійснення кримінального судочинства, як особливий порядок кримінального 

провадження. 

4. Процесуальна необхідність передбачення особливого порядку 

здійснення кримінального судочинства щодо окремої категорії осіб. Теоретичні 

та практичні аспекти. 

5. Практична та теоретична доцільність передбачення особливого 

порядку здійснення кримінального судочинства щодо неповнолітніх. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

практичні особливості та теоретичні розробки щодо підстав та практичної 

необхідності здійснення кримінального провадження в особливому порядку. 

Поняття та значення в кримінальному судочинстві особливих порядків 

кримінального провадження. Види особливих порядків кримінального 

переслідування: альтернативні способи вирішення кримінально-правових 

конфліктів; альтернативний, спрощений порядок кримінального судочинства; 

особливості кримінального судочинства в залежності від його учасників та 

місця проведення.  
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ТЕМА 9. СЛІДЧІ ПОМИЛКИ В КРИМІНАЛЬНОМУ 

СУДОЧИНСТВІ  

Семінарське заняття ˗ 2 год. 

План 

1. Поняття та ознаки слідчих та судових помилок 

2. Класифікація слідчих помилок.  

3. Класифікація судових помилок. 

4. Слідчі та судові помилки під час провадження слідчих дій, а також 

допущення помилок у разі прийняття процесуальних рішень. Їх наслідки. 

5. Слідчі та судові помилки пов’язані з неправильною кваліфікацією 

суспільно небезпечного діяння вчиненого підозрюваною особою. Їх наслідки. 

6. Слідчі та судові помилки, що можуть бути усунуті та такі що не 

усуваються. Наслідки, що тягнуть за собою ті чи інші слідчі чи судові помилки.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

поняття помилки, поняття судових та слідчих помилок, поняття і відмінності 

предметно-практичних та й інтелектуально-логічних слідчих та судових 

помилок. Класифікація слідчих та судових помилок. Класифікатори які 

застосовуються в теоретичних дослідженнях для їх класифікації. Теоретичні 

розробки щодо наукової дискусії про навмисність чи ненавмисність дії яка 

спричинила слідчу чи судову помилку. Слідчі та судові помилки пов’язані з 

неправильною кваліфікацією, помилки в оцінці доказів, ненавмисне порушення 

кримінального процесуального закону, помилки при провадженні слідчих дій. 

Права та обов’язки прокурора щодо виявлення та усунення слідчих та судових 

помилок в кримінальному процесі України. Права та обов’язки Апеляційного 

суду Автономної Республіки Крим, апеляційних судів областей, міст Києва та 

Севастополя щодо виявлення та усунення  слідчих та судових помилок в 

кримінальному процесі України. Права та обов’язки вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Верховного Суду 

України щодо виявлення та усунення слідчих та судових помилок в 

кримінальному процесі України. Права та обов’язки окремих учасників 



 

 

35 

 

кримінального судочинства, які заінтересовані в прийнятті законного рішення, 

щодо виявлення та усунення слідчих та судових помилок. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи слухачів на практичних 

(семінарських) заняттях 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Винесені на розгляд актуальні проблеми кримінального процесу 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 законодавства, 
теорії та правозастосовної практики. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/conv/page3
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043
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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 законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

3 

Винесені на розгляд актуальні проблеми кримінального процесу 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 

 

 

 


