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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗАВДАННЯ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ 

І СУДОВОГО КОНТРОЛЮ НА ДОСУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ. 

Практичне заняття № 1,2 – 4 год. 

 

План 

1. Заповніть таблицю: 

 Суб’єкт 

здійснення 

Предмет 

здійснення 

Форми 

здійснення 

Межі здійснення 

на досудовому 

провадженні 

Прокурорський 

нагляд 

    

Судовий 

контроль 

    

 

2. Вкажіть спільні та відмінні риси прокурорського нагляду та судового 

контролю на досудовому провадженні: 

Спільне: Відмінне: 

  

  

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

напрацьовані під час заняття: розрізняти повноваження прокурора, та 

слідчого судді на досудовому провадженні під час здійснення ними нагляду та 

контролю на досудовому провадженні; з’ясувати поняття, предмет, завдання, 

форми та межі прокурорського нагляду і судового контролю на досудовому 

провадженні, розуміти співвідношення прокурорського нагляду та судового 

контролю на досудовому провадженні.  
Рекомендована література до Теми 1:  

1. Конституція від 28 червня 1996 року // Офіційний вісник України. – 

2010. - № 72/1 Спеціальний випуск. – Ст. 2598. 

2. Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини від 4 

листопада 1950 року // Сборник международных договоров СССР. - Выпуск 

XLV. - Москва: Международные отношения, 1991. 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України. – Х.: Одіссей, 2012. – 

360с. 

4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 №580-VIII // 

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

5. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII 

// Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 

6. Про судоустрій і статус суддів України: Закон України від 7 липня 

2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42. – Ст. 529.  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
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7. Наказ МВС №686 від 09.08.2012 «Про організацію діяльності органів 

досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України». 

8. Кримінальний процес України: підручник / за ред. В. Я. Тація, 

Ю.М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило - Х: Право, 2013. – 824 с. 

9. Кримінальний процес: підручник / В.В. Коваленко, Л.Д. Удалова, Д.П. 

Письменний та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 544 с. 

10. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюють окремі питання 

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

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

11. Збірник взірців процесуальних документів та коментарі до них: 

[С.М. Алфьоров, С.М. Міщенко, О.Ю. Татаров, В.І.Фаринник та ін.]; за заг. ред. 

В.І. Сліпченка. – Київ: ТОВ «АРТ-Дизайн», 2012. – 196 с. 

12. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 

частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 

Хабло.—3-тє вид., доповн. і переробл. — К.: Скіф, 2013, — 250 с. 

13. Кримінальний процес України: Навч. посіб. / за ред. А. В. Молдован, 

С.М. Мельник. – К.: Центр учбової літератури: 2013. – 376 с. 

14. Кримінальний процес: навчальний посібник / Л.М. Лобойко, О.А. 

Банчук. – К.: Ваіте, 2014. – 280 с. 

 

ТЕМА 2. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА ТА СЛІДЧОГО СУДДІ 

ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ.  

Практичне заняття № 1, 2 – 4 год. 

План: 

1. Повноваження прокурора під час застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження. 

2. Повноваження слідчого судді під час застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження. 

3. Слідчий викликав для допиту в якості свідка Іванова І.І. шляхом вручення 

йому повістки, але у призначений час Іванов І.І. не з’явився, жодних відомостей 

про причини своєї неявки не надав, на телефонні дзвінки не відповідав. На цій 

підставі слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування 

до Іванова І.І. примусового приводу. 

Завдання: 

1) якими є повноваження прокурора та слідчого судді під час застосування 

заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді приводу? 

2) складіть клопотання про здійснення приводу Іванова І.І. 

4. Розслідуючи факт вчинення крадіжки Клименком О.П., слідчий 

встановив, що Клименко О.П. вже має судимість за злочин, передбачений ч. 1 

ст. 185 КК України та може вчинити ще один злочин, передбачений цією 

статтею КК України. У зв’язку з цим слідчий вирішив застосувати до Клименка 

 О.П. запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. 

Завдання: 

1) перерахуйте підстави до застосування запобіжних заходів. 
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2)в чому полягає прокурорський нагляд та судовий контроль під час 

застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання? 

3)складіть клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді 

особистого зобов’язання, в якому обґрунтуйте доцільність обрання 

конкретних передбачених ст. 194 КПК України зобов’язань. 

5. 24 жовтня слідчим були внесено відомості до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань щодо вчинення кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України (розбій, поєднаний з проникненням у 

житло). 12 листопада за підозрою у вчиненні цього кримінального 

правопорушення був затриманий Машков, а 15 листопада відносно нього 

слідчим суддею районного суду за поданням слідчого, погодженим з 

прокурором, був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 

строком на 60 днів. 25 листопада Машков був звільнений з під варти, так як 

ним була внесена застава, визначена в ухвалі слідчого судді про обрання 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. В зв’язку з тим, що 

Машков, будучи належним чином повідомлений, не з’являвся за викликом до 

слідчого без поважних причин та не повідомляв про причини своєї неявки, за 

рішенням слідчого судді 15 грудня застава була звернена в дохід держави, а 

відносно Машкова було прийнято рішення про зміну запобіжного заходу на 

тримання під вартою.  

Завдання: 

1) оцініть дії слідчого судді. 

2) в чому полягає прокурорський нагляд та судовий контроль під час зміни 

запобіжного заходу? 

3) складіть клопотання про зміну запобіжного заходу з застави на 

тримання під вартою. 

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

напрацьовані під час заняття: складання клопотання про застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження. 

Рекомендована література до Теми 2:  

1. Конституція від 28 червня 1996 року // Офіційний вісник України. – 

2010. - № 72/1 Спеціальний випуск. – Ст. 2598. 

2. Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини від 4 

листопада 1950 року // Сборник международных договоров СССР. - Выпуск 

XLV. - Москва: Международные отношения, 1991. 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України. – Х.: Одіссей, 2012. – 

360с. 

4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 №580-VIII // 

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

5. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII 

// Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 

6. Про судоустрій і статус суддів України: Закон України від 7 липня 

2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42. – Ст. 529.  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18


 

 

6 

 

7. Наказ МВС №686 від 09.08.2012 «Про організацію діяльності органів 

досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України». 

8. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею 

клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження 

від 07 лютого 2014 року (Вищий спеціалізований суд України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ) // Офіційний сайт Верховної Ради України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001740-14 

9. Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час 

досудового розслідування та судового провадження відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України (Вищий спеціалізований суд): 

Лист від 04.04.2013 № 511-550/0/4-13 // Офіційний сайт Верховної Ради 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0511740-13 

10. Кримінальний процес України: підручник / за ред. В. Я. Тація, 

Ю.М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило - Х: Право, 2013. – 824 с. 

11. Кримінальний процес: підручник / В.В. Коваленко, Л.Д. Удалова, Д.П. 

Письменний та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 544 с. 

Збірка інформаційних матеріалів, які регулюють окремі питання 

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

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

12. Збірник взірців процесуальних документів та коментарі до них: 

[С.М. Алфьоров, С.М. Міщенко, О.Ю. Татаров, В.І.Фаринник та ін.]; за заг. ред. 

В.І. Сліпченка. – Київ: ТОВ «АРТ-Дизайн», 2012. – 196 с. 

13. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 

частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 

Хабло.—3-тє вид., доповн. і переробл. — К.: Скіф, 2013, — 250 с. 

14. Кримінальний процес України: Навч. посіб. / за ред. А. В. Молдован, 

С.М. Мельник. – К.: Центр учбової літератури: 2013. – 376 с. 

15. Кримінальний процес: навчальний посібник / Л.М. Лобойко, О.А. 

Банчук. – К.: Ваіте, 2014. – 280 с. 

 

 

ТЕМА 3. ЗАВДАННЯ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ТА РОЛЬ 

КОНТРОЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ СЛІДЧОГО СУДДІ ЗА НАДАННЯМ 

ДОЗВОЛУ ТА ЗАКОННІСТЮ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ 

(РОЗШУКОВИХ) ДІЙ. 

Практичне заняття № 1,2 – 4 год. 

План: 

1.Завдання прокурорського нагляду за наданням дозволу та законністю 

проведення слідчих (розшукових) дій. 

2. Роль контрольних повноважень слідчого судді за наданням дозволу та 

законністю проведення слідчих (розшукових) дій. 

3. В ході досудового розслідування розбійного нападу на Спільника С.С., 

вчиненого Астаховим А.С. слідчий дійшов висновку, що за місцем проживання 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001740-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0511740-13
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Астахова А.С. може знаходитися викрадений у Спільника С. С. годинник 

ORIENT. 

Завдання:  

1) назвіть завдання прокурорського нагляду та роль контрольних 

повноважень слідчого судді під час проведення обшуку. 

2) підстави та порядок проведення обшуку без ухвали слідчого судді. 

3) складіть клопотання  про проведення обшуку. 

4. Допитана під час досудового розслідування про грабіж потерпіла 

Бузина повідомила, що одного із злочинців можна легко впізнати по численних 

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

середньому пальці лівої руки є татуювання у вигляді хреста. 

Завдання: 

1) яким є процесуальний порядок освідування? 

2) в чому полягає прокурорський нагляд під час проведення освідування 

особи? 

5. Бровкін підозрювався у вчиненні квартирної крадіжки шляхом 

проникнення через відчинене вікно. За заявою потерпілого серед викрадених 

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

заперечував крадіжку телевізора, пояснюючи це тим, що такий телевізор 

―Sony‖, котрий зазначений у заяві потерпілого, за своїми габаритами не може 

пройти через вікно квартири. Слідчий вирішив провести слідчий експеримент, 

проте потерпілий не погоджувався на проведення даної слідчої дії у його житлі. 

Завдання: 

1) чи можна провести слідчий експеримент у житлі особи, якщо вона 

заперечує проти цього? 

2) який порядок проведення слідчого експерименту у наведеній ситуації? 

3) в чому полягає прокурорський нагляд та судовий контроль під час 

проведення слідчого експерименту у житлі особи? 

4) складіть клопотання про проведення слідчого експерименту у житлі 

особи. 

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

напрацьовані під час заняття: складання клопотання про проведення слідчих 

(розшукових) дій.  

Рекомендована література до Теми 3:  
1. Конституція від 28 червня 1996 року // Офіційний вісник України. – 

2010. - № 72/1 Спеціальний випуск. – Ст. 2598. 

2. Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини від 4 

листопада 1950 року // Сборник международных договоров СССР. - Выпуск 

XLV. - Москва: Международные отношения, 1991. 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України. – Х.: Одіссей, 2012. – 

360с. 

4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 №580-VIII // 

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19
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5. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII // 

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 

6. Про судоустрій і статус суддів України: Закон України від 7 липня 2010 

року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42. – Ст. 529.  

7. Наказ МВС №686 від 09.08.2012 «Про організацію діяльності органів 

досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України». 

8. Спільний наказ ГПУ, МВС, СБУ, Адміністрації державної прикордонної 

служби, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції 

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

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів 

у кримінальному провадженні». 

9. Кримінальний процес України: підручник / за ред. В. Я. Тація, 

Ю.М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило - Х: Право, 2013. – 824 с. 

10. Кримінальний процес: підручник / В.В. Коваленко, Л.Д. Удалова, Д.П. 

Письменний та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 544 с. 

11. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюють окремі питання 

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

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

12. Збірник взірців процесуальних документів та коментарі до них: 

[С.М. Алфьоров, С.М. Міщенко, О.Ю. Татаров, В.І.Фаринник та ін.]; за заг. ред. 

В.І. Сліпченка. – Київ: ТОВ «АРТ-Дизайн», 2012. – 196 с. 

13. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 

частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 

Хабло.—3-тє вид., доповн. і переробл. — К.: Скіф, 2013, — 250 с. 

14. Кримінальний процес України: Навч. посіб. / за ред. А. В. Молдован, 

С.М. Мельник. – К.: Центр учбової літератури: 2013. – 376 с. 

15. Кримінальний процес: навчальний посібник / Л.М. Лобойко, О.А. 

Банчук. – К.: Ваіте, 2014. – 280 с.  

 

ТЕМА 4. ЗАВДАННЯ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ТА РОЛЬ 

КОНТРОЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ СЛІДЧОГО СУДДІ ЗА НАДАННЯМ 

ДОЗВОЛУ НА ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ НЕГЛАСНИХ 

СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ. 

 

Практичне заняття № 1,2 – 4 год. 

План 

1. Завдання прокурорського нагляду за наданням дозволу та законністю 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

2. Роль контрольних повноважень слідчого судді за наданням дозволу та 

законністю проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

3. Розслідуванням факту незаконного заволодіння автомобілем Шкода 

―Октавіа‖, вартістю 120000 грн. було встановлено, що потерпілому Коржу І. В., 

який дав оголошення про продаж автомобіля, 20 лютого цього року 

зателефонував чоловік, котрий назвався Миколою. Він виявив бажання 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
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придбати автомобіль для чого запропонував зустрітися того ж дня на перехресті 

бульвару слави та проспекту Героїв у м. Дніпропетровську. Під час огляду 

автомобіля Микола, скориставшись тим, що потерпілий Іванов І. В. стоїть 

поряд з автомобілем, закрив зсередини двері авто та поїхав, чим незаконно 

заволодів вищезазначеним автомобілем. 

Для пошуку чоловіка, який назвався Миколою слідчий вирішив провести 

негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді встановлення місця знаходження 

радіоелектронного засобу – мобільного телефону, з якого він телефонував 

потерпілому.  

Завдання:  

1) підстави та процесуальний порядок встановлення місця знаходження 

радіоелектронного засобу; 

2) прокурорський нагляд та судовий контроль під час проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії у вигляді встановлення місця знаходження 

радіоелектронного засобу; 

3) складіть клопотання про проведення негласної слідчої (розшукової) дії у 

вигляді встановлення місця знаходження радіоелектронного засобу. 

4. Слідчому доручено ведення досудового розслідування незаконного 

збуту наркотичних засобів за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Яснополянська, 

буд. 45, де проживає Гнєдко А. Р. Для отримання достатньої доказової бази 

було вирішено провести оперативну закупку. 

Завдання:  

1) прокурорський нагляд під час здійснення контролю за вчиненням 

злочину; 

2) складіть кдопотання про проведення  оперативної закупки. 

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

напрацьовані під час заняття: складання клопотання про проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій.  

Рекомендована література до Теми 4:  
1. Конституція від 28 червня 1996 року // Офіційний вісник України. – 

2010. - № 72/1 Спеціальний випуск. – Ст. 2598. 

2. Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини від 4 

листопада 1950 року // Сборник международных договоров СССР. - Выпуск 

XLV. - Москва: Международные отношения, 1991. 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України. – Х.: Одіссей, 2012. – 

360с. 

4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 №580-VIII // 

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

5. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII // 

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 

6. Про судоустрій і статус суддів України: Закон України від 7 липня 2010 

року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42. – Ст. 529.  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
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7. Наказ МВС №686 від 09.08.2012 «Про організацію діяльності органів 

досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України». 

8. Спільний наказ ГПУ, МВС, СБУ, Адміністрації державної прикордонної 

служби, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції 

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

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів 

у кримінальному провадженні». 

9. Кримінальний процес України: підручник / за ред. В. Я. Тація, 

Ю.М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило - Х: Право, 2013. – 824 с. 

10. Кримінальний процес: підручник / В.В. Коваленко, Л.Д. Удалова, Д.П. 

Письменний та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 544 с. 

11. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюють окремі питання 

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

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

12. Збірник взірців процесуальних документів та коментарі до них: 

[С.М. Алфьоров, С.М. Міщенко, О.Ю. Татаров, В.І.Фаринник та ін.]; за заг. ред. 

В.І. Сліпченка. – Київ: ТОВ «АРТ-Дизайн», 2012. – 196 с. 

13. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 

частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 

Хабло.—3-тє вид., доповн. і переробл. — К.: Скіф, 2013, — 250 с. 

14. Кримінальний процес України: Навч. посіб. / за ред. А. В. Молдован, 

С.М. Мельник. – К.: Центр учбової літератури: 2013. – 376 с. 

15. Кримінальний процес: навчальний посібник / Л.М. Лобойко, О.А. 

Банчук. – К.: Ваіте, 2014. – 280 с.  

 

ТЕМА 5. ФОРМИ ТА ВИДИ ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ, РІШЕНЬ ЧИ 

БЕЗДІЯЛЬНОСТІ  СЛІДЧОГО. ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД І 

СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ПІД ЧАС ДОТРИМАННЯ РОЗУМНИХ СТРОКІВ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ.  

Практичне заняття № 1,2 – 4 год. 

 

План 

1. Прокурорський нагляд та судовий контроль під час оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності  слідчого. 

2. Прокурорський нагляд та судовий контроль під час дотримання 

розумних строків кримінального провадження.  

3. . Слідчий, встановивши при проведенні досудового розслідування 

відсутність події кримінального правопорушення, прийняв рішення про 

закриття кримінального провадження та роз’яснив заявнику, що він має право 

оскаржити це рішення керівнику органу досудового розслідування. 

Завдання:: 

1) визначте: чи є вірним роз’яснення слідчого? Які рішення слідчого 

можуть бути оскаржені? 

4. У зв’язку зі спливом строків досудового розслідування факту вбивства 

слідчий вирішив звернутися до прокурора для продовження строку досудового 
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розслідування. 

Завдання:  

1) повноваження прокурора під час продовження строків досудового 

розслідування. 

2) складіть клопотання про продовження строку досудового 

розслідування. 

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

напрацьовані під час заняття: правильно обчислювати процесуальні строки, 

визначати процесуальний порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

слідчого. 

Рекомендована література до Теми 5: 

Рекомендована література до Теми 6:  
1. Конституція від 28 червня 1996 року // Офіційний вісник України. – 

2010. - № 72/1 Спеціальний випуск. – Ст. 2598. 

2. Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини від 4 

листопада 1950 року // Сборник международных договоров СССР. - Выпуск 

XLV. - Москва: Международные отношения, 1991. 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України. – Х.: Одіссей, 2012. – 

360с. 

4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 №580-VIII // 

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

5. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII // 

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 

6. Про судоустрій і статус суддів України: Закон України від 7 липня 2010 

року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42. – Ст. 529.  

7. Наказ МВС №686 від 09.08.2012 «Про організацію діяльності органів 

досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України». 

8. Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під 

час досудового розслідування (Вищий спеціалізований суд): Лист від 

09.11.2012 № 1640/0/4-12 // Офіційний сайт Верховної Ради України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v1640740-12 

9. Кримінальний процес України: підручник / за ред. В. Я. Тація, 

Ю.М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило - Х: Право, 2013. – 824 с. 

10. Кримінальний процес: підручник / В.В. Коваленко, Л.Д. Удалова, Д.П. 

Письменний та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 544 с. 

11. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюють окремі питання 

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

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

12. Збірник взірців процесуальних документів та коментарі до них: 

[С.М. Алфьоров, С.М. Міщенко, О.Ю. Татаров, В.І.Фаринник та ін.]; за заг. ред. 

В.І. Сліпченка. – Київ: ТОВ «АРТ-Дизайн», 2012. – 196 с. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
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13. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 

частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 

Хабло.—3-тє вид., доповн. і переробл. — К.: Скіф, 2013, — 250 с. 

14. Кримінальний процес України: Навч. посіб. / за ред. А. В. Молдован, 

С.М. Мельник. – К.: Центр учбової літератури: 2013. – 376 с. 

15. Кримінальний процес: навчальний посібник / Л.М. Лобойко, О.А. 

Банчук. – К.: Ваіте, 2014. – 280 с.  
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2.Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗАВДАННЯ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ 

І СУДОВОГО КОНТРОЛЮ НА ДОСУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ. 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

 

План 

2. Поняття та завдання прокурорського нагляду на досудовому провадженні. 

3. Поняття та завдання судового контролю на досудовому провадженні. 

4. Співвідношення прокурорського нагляду та судового контролю на 

досудовому провадженні. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

прокурор, слідчий суддя, прокурорський нагляд, судовий контроль, досудове 

провадження, поняття та завдання прокурорського нагляду і судового контролю 

на досудовому провадженні, форми та межі прокурорського нагляду і судового 

контролю на досудовому провадженні, предмет прокурорського нагляду та 

судового контролю на досудовому провадженні, співвідношення 

прокурорського нагляду та судового контролю на досудовому провадженні, 

прокурорський нагляд та судовий контроль на початковому етапі 

кримінального провадження, прокурорський нагляд та судовий контроль на 

стадії досудового розслідування, прокурорський нагляд під час повідомлення 

особі про підозру, прокурорський нагляд та судовий контроль під час 

зупинення та відновлення досудового розслідування, прокурорський нагляд та 

судовий контроль під час закриття кримінального провадження.  

Рекомендована література до Теми 1:  
16. Конституція від 28 червня 1996 року // Офіційний вісник України. – 

2010. - № 72/1 Спеціальний випуск. – Ст. 2598. 

15. Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини від 4 

листопада 1950 року // Сборник международных договоров СССР. - Выпуск 

XLV. - Москва: Международные отношения, 1991. 

16. Кримінальний процесуальний кодекс України. – Х.: Одіссей, 2012. – 

360с. 

17. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 №580-VIII // 

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

18. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII 

// Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 

19. Про судоустрій і статус суддів України: Закон України від 7 липня 

2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42. – Ст. 529.  

20. Наказ МВС №686 від 09.08.2012 «Про організацію діяльності органів 

досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України». 

21. Кримінальний процес України: підручник / за ред. В. Я. Тація, 

Ю.М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило - Х: Право, 2013. – 824 с. 

22. Кримінальний процес: підручник / В.В. Коваленко, Л.Д. Удалова, Д.П. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
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Письменний та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 544 с. 

23. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюють окремі питання 

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

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

24. Збірник взірців процесуальних документів та коментарі до них: 

[С.М. Алфьоров, С.М. Міщенко, О.Ю. Татаров, В.І.Фаринник та ін.]; за заг. ред. 

В.І. Сліпченка. – Київ: ТОВ «АРТ-Дизайн», 2012. – 196 с. 

25. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 

частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 

Хабло.—3-тє вид., доповн. і переробл. — К.: Скіф, 2013, — 250 с. 

26. Кримінальний процес України: Навч. посіб. / за ред. А. В. Молдован, 

С.М. Мельник. – К.: Центр учбової літератури: 2013. – 376 с. 

27. Кримінальний процес: навчальний посібник / Л.М. Лобойко, О.А. 

Банчук. – К.: Ваіте, 2014. – 280 с. 

 

ТЕМА 2. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА ТА СЛІДЧОГО СУДДІ 

ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ.  

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План: 

1. Повноваження прокурора під час застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження. 

2. Повноваження слідчого судді під час застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження. 

3. Повноваження прокурора під час застосування запобіжних заходів. 

4. Повноваження слідчого судді під час застосування запобіжних заходів. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

заходи забезпечення кримінального провадження, запобіжні заходи, 

повноваження слідчого, прокурора та слідчого судді під час застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження, клопотання, ухвала слідчого 

судді.  

Рекомендована література до Теми 2:  

1. Конституція від 28 червня 1996 року // Офіційний вісник України. – 

2010. - № 72/1 Спеціальний випуск. – Ст. 2598. 

2. Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини від 4 

листопада 1950 року // Сборник международных договоров СССР. - Выпуск 

XLV. - Москва: Международные отношения, 1991. 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України. – Х.: Одіссей, 2012. – 

360с. 

4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 №580-VIII // 

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

5. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII 

// Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
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6. Про судоустрій і статус суддів України: Закон України від 7 липня 

2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42. – Ст. 529.  

7. Наказ МВС №686 від 09.08.2012 «Про організацію діяльності органів 

досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України». 

8. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею 

клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження 

від 07 лютого 2014 року (Вищий спеціалізований суд України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ) // Офіційний сайт Верховної Ради України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001740-14 

9. Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час 

досудового розслідування та судового провадження відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України (Вищий спеціалізований суд): 

Лист від 04.04.2013 № 511-550/0/4-13 // Офіційний сайт Верховної Ради 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0511740-13 

10. Кримінальний процес України: підручник / за ред. В. Я. Тація, 

Ю.М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило - Х: Право, 2013. – 824 с. 

11. Кримінальний процес: підручник / В.В. Коваленко, Л.Д. Удалова, Д.П. 

Письменний та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 544 с. 

Збірка інформаційних матеріалів, які регулюють окремі питання 

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

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

12. Збірник взірців процесуальних документів та коментарі до них: 

[С.М. Алфьоров, С.М. Міщенко, О.Ю. Татаров, В.І.Фаринник та ін.]; за заг. ред. 

В.І. Сліпченка. – Київ: ТОВ «АРТ-Дизайн», 2012. – 196 с. 

13. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 

частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 

Хабло.—3-тє вид., доповн. і переробл. — К.: Скіф, 2013, — 250 с. 

14. Кримінальний процес України: Навч. посіб. / за ред. А. В. Молдован, 

С.М. Мельник. – К.: Центр учбової літератури: 2013. – 376 с. 

15. Кримінальний процес: навчальний посібник / Л.М. Лобойко, О.А. 

Банчук. – К.: Ваіте, 2014. – 280 с. 

 

 

ТЕМА 3. ЗАВДАННЯ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ТА РОЛЬ 

КОНТРОЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ СЛІДЧОГО СУДДІ ЗА НАДАННЯМ 

ДОЗВОЛУ ТА ЗАКОННІСТЮ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ 

(РОЗШУКОВИХ) ДІЙ. 

Семінарське заняття № 1 – 1 год. 

План: 

1. Завдання прокурорського нагляду за наданням дозволу та законністю 

проведення слідчих (розшукових) дій. 

2. Повноваження слідчого та прокурора під час проведення слідчих 

(розшукових) дій, які проводяться за рішенням прокурора. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001740-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0511740-13
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3. Роль контрольних повноважень слідчого судді за наданням дозволу та 

законністю проведення слідчих (розшукових) дій. 

4. Повноваження слідчого, прокурора та слідчого судді під час надання 

дозволу та проведення слідчих (розшукових) дій, які проводяться за рішенням 

слідчого судді. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

слідчі (розшукові) дії, повноваження слідчого, прокурора та слідчого судді під 

час надання дозволу та проведення слідчих (розшукових) дій, клопотання, 

ухвала слідчого судді.  

Рекомендована література до Теми 3:  
1. Конституція від 28 червня 1996 року // Офіційний вісник України. – 

2010. - № 72/1 Спеціальний випуск. – Ст. 2598. 

2. Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини від 4 

листопада 1950 року // Сборник международных договоров СССР. - Выпуск 

XLV. - Москва: Международные отношения, 1991. 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України. – Х.: Одіссей, 2012. – 

360с. 

4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 №580-VIII // 

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

5. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII 

// Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 

6. Про судоустрій і статус суддів України: Закон України від 7 липня 

2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42. – Ст. 529.  

7. Наказ МВС №686 від 09.08.2012 «Про організацію діяльності органів 

досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України». 

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

прикордонної служби, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції 

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

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів 

у кримінальному провадженні». 

9. Кримінальний процес України: підручник / за ред. В. Я. Тація, 

Ю.М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило - Х: Право, 2013. – 824 с. 

10. Кримінальний процес: підручник / В.В. Коваленко, Л.Д. Удалова, Д.П. 

Письменний та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 544 с. 

11. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюють окремі питання 

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

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

12. Збірник взірців процесуальних документів та коментарі до них: 

[С.М. Алфьоров, С.М. Міщенко, О.Ю. Татаров, В.І.Фаринник та ін.]; за заг. ред. 

В.І. Сліпченка. – Київ: ТОВ «АРТ-Дизайн», 2012. – 196 с. 

13. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 

частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 

Хабло.—3-тє вид., доповн. і переробл. — К.: Скіф, 2013, — 250 с. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
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14. Кримінальний процес України: Навч. посіб. / за ред. А. В. Молдован, 

С.М. Мельник. – К.: Центр учбової літератури: 2013. – 376 с. 

15. Кримінальний процес: навчальний посібник / Л.М. Лобойко, О.А. 

Банчук. – К.: Ваіте, 2014. – 280 с.  

 

ТЕМА 4. ЗАВДАННЯ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ТА РОЛЬ 

КОНТРОЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ СЛІДЧОГО СУДДІ ЗА НАДАННЯМ 

ДОЗВОЛУ НА ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ НЕГЛАСНИХ 

СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ. 

 

Семінарське заняття № 1 – 1 год. 

План: 

1. Завдання прокурорського нагляду за наданням дозволу та законністю 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

2. Повноваження слідчого та прокурора під час проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій, які проводяться за рішенням прокурора. 

3. .Роль контрольних повноважень слідчого судді за наданням дозволу та 

законністю проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

4.Повноваження слідчого, прокурора та слідчого судді під час надання 

дозволу та проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які проводяться за 

рішенням слідчого судді. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

негласні слідчі (розшукові) дії, повноваження слідчого, прокурора та слідчого 

судді під час надання дозволу та проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій, клопотання, ухвала слідчого судді.  

Рекомендована література до Теми 4:  

1. Конституція від 28 червня 1996 року // Офіційний вісник України. – 

2010. - № 72/1 Спеціальний випуск. – Ст. 2598. 

2. Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини від 4 

листопада 1950 року // Сборник международных договоров СССР. - Выпуск 

XLV. - Москва: Международные отношения, 1991. 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України. – Х.: Одіссей, 2012. – 

360с. 

4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 №580-VIII // 

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

5. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII // 

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 

6. Про судоустрій і статус суддів України: Закон України від 7 липня 2010 

року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42. – Ст. 529.  

7. Наказ МВС №686 від 09.08.2012 «Про організацію діяльності органів 

досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України». 

8. Спільний наказ ГПУ, МВС, СБУ, Адміністрації державної прикордонної 

служби, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
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№114/1042/516/___/936/1687/5 від 16.11.2012 «Інструкція про організацію 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів 

у кримінальному провадженні». 

9. Кримінальний процес України: підручник / за ред. В. Я. Тація, 

Ю.М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило - Х: Право, 2013. – 824 с. 

10. Кримінальний процес: підручник / В.В. Коваленко, Л.Д. Удалова, Д.П. 

Письменний та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 544 с. 

11. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюють окремі питання 

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

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

12. Збірник взірців процесуальних документів та коментарі до них: 

[С.М. Алфьоров, С.М. Міщенко, О.Ю. Татаров, В.І.Фаринник та ін.]; за заг. ред. 

В.І. Сліпченка. – Київ: ТОВ «АРТ-Дизайн», 2012. – 196 с. 

13. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 

частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 

Хабло.—3-тє вид., доповн. і переробл. — К.: Скіф, 2013, — 250 с. 

14. Кримінальний процес України: Навч. посіб. / за ред. А. В. Молдован, 

С.М. Мельник. – К.: Центр учбової літератури: 2013. – 376 с. 

15. Кримінальний процес: навчальний посібник / Л.М. Лобойко, О.А. 

Банчук. – К.: Ваіте, 2014. – 280 с.  

 

ТЕМА 5. ФОРМИ ТА ВИДИ ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ, РІШЕНЬ ЧИ 

БЕЗДІЯЛЬНОСТІ  СЛІДЧОГО. ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД І 

СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ПІД ЧАС ДОТРИМАННЯ РОЗУМНИХ СТРОКІВ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ.  

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

 

План 

1. Прокурорський нагляд під час оскарження рішень, дій чи бездіяльності  

слідчого. 

2. Судовий контроль під час оскарження рішень, дій чи бездіяльності  

слідчого. 

3. Прокурорський нагляд під час дотримання розумних строків 

кримінального провадження.  

4. Судовий контроль під час дотримання розумних строків кримінального 

провадження.  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

розумні стоки, повноваження прокурора та слідчого судді за  дотриманням 

розумних строків кримінального провадження; дії, рішення чи бездіяльність 

слідчого, що підляють оскарженню, скарга, клопотання. 

Рекомендована література до Теми 5:  
1. Конституція від 28 червня 1996 року // Офіційний вісник України. – 

2010. - № 72/1 Спеціальний випуск. – Ст. 2598. 
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листопада 1950 року // Сборник международных договоров СССР. - Выпуск 

XLV. - Москва: Международные отношения, 1991. 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України. – Х.: Одіссей, 2012. – 

360с. 

4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 №580-VIII // 

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

5. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII // 

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 

6. Про судоустрій і статус суддів України: Закон України від 7 липня 2010 

року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42. – Ст. 529.  

7. Наказ МВС №686 від 09.08.2012 «Про організацію діяльності органів 

досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України». 

8. Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під 

час досудового розслідування (Вищий спеціалізований суд): Лист від 

09.11.2012 № 1640/0/4-12 // Офіційний сайт Верховної Ради України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v1640740-12 

9. Кримінальний процес України: підручник / за ред. В. Я. Тація, 

Ю.М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило - Х: Право, 2013. – 824 с. 

10. Кримінальний процес: підручник / В.В. Коваленко, Л.Д. Удалова, Д.П. 

Письменний та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 544 с. 

11. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюють окремі питання 

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

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

12. Збірник взірців процесуальних документів та коментарі до них: 

[С.М. Алфьоров, С.М. Міщенко, О.Ю. Татаров, В.І.Фаринник та ін.]; за заг. ред. 

В.І. Сліпченка. – Київ: ТОВ «АРТ-Дизайн», 2012. – 196 с. 

13. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 
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http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

слухачів на практичних (семінарських) заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі;на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована 
стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні законодавства, що регламентує застосування 
прокурорського нагляду та судового контролю на досудовому провадженні, теорії та 
правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі;в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні законодавства, що регламентує застосування 
прокурорського нагляду та судового контролю на досудовому провадженні, теорії та 
правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з 
труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що 
розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань, які стоять 
перед слідчими та оперативними підрозділами  

0 Відсутність на занятті 

 

 


