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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 2. Здійснення захисту в ході провадження слідчих  

(розшукових) дій 

 

Практичне заняття - 2 год. 

 

План 

1. 2. Обговорення питань: 

- засоби збирання доказів стороною захисту у кримінальному 

провадженні;  

- участь захисника під час проведення слідчих (розшукових) дій. 

3. Обговорення проектів документів, які необхідно скласти відповідно 

до завдань увідної. 

 

Увідна  

Із повідомлення про підозру, врученого Манжулі О.В., випливає, що 

він 01.11.2015 року близько 9 год. при вході в під’їзд будинку № 2 по вул. 

Гоголя в м. Дніпропетровську зустрів Заваду О.О. і, завдавши йому удар 

кулаком в обличчя, відкрито викрав у потерпілого різноманітні ювелірні 

прикраси загальною вартістю 10 тис. грн. Внаслідок нанесеного удару Заваді 

О.О. заподіяні легкі тілесні ушкодження, які не призвели до короткочасного 

розладу здоров’я або короткочасної втрати працездатності.  

Дії Манжули О.В. слідчий кваліфікував за ч. 2 ст. 186 КК України.  

Під час допиту як підозрюваного Манжула О.В. свою причетність до 

вчинення злочину щодо Завади О.О. заперечував, заявляючи, що у 

зазначений час перебував за місцем свого проживання і цей факт можуть 

підтвердити його дружина та матір.  

Виходячи з цих показань Манжули О.В., адвокат Бушенко П.С. 

звернувся до слідчого з письмовим клопотанням про виклик і допит як 

свідків матері та дружини Манжули О.В., а також проведення установлення 

місцезнаходження радіоелектронного засобу - належного Манжулі О.В. 

мобільного телефону в день вчинення пограбування Завади О.О.  

Завдання:  

1) скласти клопотання про проведення цих слідчих (розшукових) дій.  

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

напрацьовані під час заняття (за потреби - перелік документів, 

складання яких передбачається програмою). За результатами проведення 

занять студенти повинні уміти забезпечувати захист осіб під час 

досудового розслідування кримінальних проваджень, напрацювати навички 

по складанню адвокатських запитів, клопотань про проведення необхідних 

слідчих (розшукових) дій, заперечень щодо порядку їх проведення, клопотань 

про визнання доказів недопустимими.  

Рекомендована література до Теми 2:  



1. Конституція України від 28.06.1996р. // Відомості Верховної Ради 

України. - 1996. - № 30. 

2. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини. 

Прийнята 4 листопада 1950 р. // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 

3. 

3. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського 

Співтовариства, прийнятий на пленарному засіданні в Страсбурзі у жовтні 

1988 р. 

4. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // 

Відомості Верховної Ради України. - № 911-VIII зі змінами станом на 

24.12.2015. 

5. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р., № 580-

VIII // ВВР - 2015, № 40-41. 

6. Закон України „Про Службу безпеки України” // Відомості 

Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст. 382 із наступними змінами. 

7. Закон України „Про порядок відшкодування шкоди, завданої 

громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-

розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду” 

// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 1. - Ст. 1 з наступними 

змінами.  

8. Закон України від 25 лютого 1994 року „Про судову експертизу” // 

Голос України від 21 квітня 1994 року. 

9. Закон України від 18 лютого 1992 року „Про оперативно-розшукову 

діяльність” // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 22. - Ст. 303 із 

наступними змінами. 

10. Закон України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” від 

5.07.2012 року. 

11. Закон України „Про безоплатну правову допомогу” // Відомості 

Верховної Ради України. - 2011. - № 51. - Ст. 577. 

12. Кримінальний кодекс від 5 квітня 2001 р. 

13. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. 

14. Загальні принципи етики юристів (затвердженні Міжнародною 

асоціацією адвокатів) // Адвокат. - 1996. - № 1. 

15. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. Затв. наказом Генерального прокурора України № 69 від 17 

серпня 2012 року. 

16. Статут Спілки адвокатів України // Адвокат. - 1996. - № 1. 

17. Правила адвокатської етики від 17 листопада 2012 року.  

18. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 

р. № 8 „Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у 

кримінальному судочинстві” // Постанови Пленуму Верховного Суду 

України у кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. 

В.Т. Маляренка. - К., 2004.  



19. Бірюкова А. Проблемні аспекти здійснення захисту та надання 

правової допомоги адвокатами / А. Бірюкова // Юридична Україна. – 2005.-

№1. – С.49. 

20. Борзих Н.В. Проблеми надання юридичної допомоги адвокатом за 

призначенням / Н.В.Борзих // Науковий вісник Дніпропетровського 

державного  університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. 2008. 

№ 3(398). – С. 303-310. 

21. Борзих Н.В. Діяльність захисника на досудових стадіях 

кримінального процесу та при судовому розгляді справи: монографія / Н.В. 

Борзих. – Донецьк: « Ноулідж», 2010. - 113 с.  

22. Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката – захисника у кримінальному 

процесі: Навчальний посібник  / І. Ю Гловацький. – Київ : Атіка. – 2003. – 

352 с. 

23. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: Науково-практичний 

коментар (Вид. третє, стереотипне) / Я.П. Зейкан.  – К.: КНТ, 2007. – 600 с. 

24. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту: посіб. 

/ О.Г. Яновська, Л.Л. Лазебний. - К.: Прецедент, 2013. 160 с.  

25. Маляренко В.Т. Реформування кримінального процесу України в 

контексті європейських стандартів: теорія, історія і практика: Монографія / 

В.Т. Маляренко. - Київ: „Ін Юре”, 2004. 

26. Молдован В.В. Порівняльне кримінально-процесуальне право: 

Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навч. посіб. / В. В. Молдован, А. В. 

Молдован. – Київ: Юрінком Інтер, 1998. 

27. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві 

України: правові, теоретичні та прикладні проблеми. Монографія / В.О. 

Попелюшко. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька 

академія», 2009. 

28. Тертишник В.М. Верховенство права та забезпечення встановлення 

істини в кримінальному процесі України: монографія / В.М. Тертишник. – 

Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2009. 

29. Тесленко М. Право кожного бути вільним у виборі захисника своїх 

прав / М. Тесленко // Право України. – 2002. – № 3. – С. 55– 8. 

30. Тертишник В.М, Михайлова Н.В. Функція захисту у кримінальному 

судочинстві / Тертишник В.М, Михайлова Н.В // Право і суспільство. – 2010. 

– №6. – С. 229-233. 

31. Титов А.М. Основні принципи та особливості участі захисника на 

досудовому слідстві: Монографія /А.М. Титов. – Донецьк, 2005. 

 

ТЕМА 5. Здійснення захисту в ході судового провадження у  

першій інстанції 

 



 

Практичне заняття - 2 год. 

 

План 

1. Перевірка складеного клопотання про зупинення судового 

провадження.  

2. Обговорення питань: 

- участь сторони захисту у допитах обвинуваченого (підсудного), 

свідків, потерпілого, експерта, пред’явленні для впізнання, огляді на місці, 

дослідженні речових доказів, документів, звуко- і відеозаписів, консультаціях 

та роз’ясненнях спеціалістів та інших судових діях. Заявлення клопотань 

про доповнення судового розгляду.  

- розгляд судом клопотань учасників судового провадження про 

визнання доказів недопустимими. 

3. Обговорення проектів документів, які необхідно скласти відповідно 

до завдань увідної. 

 

Увідна 

Шевченківським районним судом м. Дніпропетровська розглядається 

кримінальне провадження № 0000000000000111 за обвинуваченням 

Задериноги С.С. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 

ч. 2 ст. 263 КК України.  

Із обвинувального акта випливає, що „25 грудня поточного року в 

період часу з 21.00 до 22.00 год., поблизу супермаркету „Варус”, 

розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, буд. 3, в ході 

проведення обшуку належного Задеринозі С.С. автомобіля „Порш Каєн” 

держ. ном. АЕ 4545 ЕВ, яким він постійно користувався, у відділенні лівої 

передньої дверці з боку водія виявлено та вилучено предмет у вигляді ножа 

довжиною 350 мм. Згідно з висновком експерта № 60/04-666 від 27 грудня 

вилучений ніж є мисливським ножем загального призначення, виготовленим 

саморобним способом та відноситься до категорії холодної зброї колючої дії, 

який Задеринога С.С. умисно переміщував у своєму транспортному засобі, 

тобто носив без передбаченого законом дозволу 

Умисні дії Задериноги С.С., що виразилися в носінні холодної зброї 

без передбаченого законом дозволу, кваліфікуються за ч. 2 ст. 263 КК 

України”.  

З матеріалів провадження видно, що вказана слідча (розшукова) дія 

проведена з грубим порушенням кримінального процесуального 

законодавства. Зокрема, слідчий Гарбузов Д.Д. провів цю дію за відсутності 

Задериноги С.С., якого працівники поліції тримали на відстані 10 м від 

автомобіля, поняті Павлов П.П. і Дубов Д.Д. на початку обшуку не були 

присутні, пошукові дії в автомобілі здійснювали одночасно чотири 

працівники карного розшуку.  

Завдання:  



- скласти клопотання про визнання фактичних даних, отриманих під 

час обшуку, недопустимим доказом.  

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

напрацьовані під час заняття (за потреби - перелік документів, 

складання яких передбачається програмою). За результатами проведення 

занять студенти повинні уміти забезпечувати захист осіб під час судового 

провадження у першій інстанції, напрацювати навички по складанню 

необхідних клопотань, а також захисної промови адвоката. 

Рекомендована література до Теми 5:  
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ТЕМА 6. Захисна діяльність під час судових проваджень 

з перегляду судових рішень 

 

Практичне заняття - 2 год. 

 

План: 

1. Перевірка складеного клопотання про визнання фактичних даних, 

отриманих під час обшуку, недопустимим доказом.  

2. Обговорення питань: 

- вивчення стороною захисту вироку суду. Підготовка апеляції на 

вирок суду, її зміст. Доповнення, зміна і відкликання апеляції;  

- участь сторони захисту під час розгляду скарги в апеляційній 

інстанції.  

3. Обговорення проектів документів, які необхідно скласти відповідно 

до завдань увідної. 



 

Увідна 

За наслідками розгляду цього кримінального провадження 20 лютого 

Шевченківським районним судом м. Дніпропетровська винесено 

обвинувальний вирок, яким обвинувачений Задеринога С.С. був визнаний 

винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 

263 КК України, йому призначено покарання у виді позбавлення волі 

строком на два роки.  

Не погодившись з цим вироком суду, адвокат Гулькін Г.Г. за 

проханням свого підзахисного Задериноги С.С. звернувся до Апеляційного 

суду Дніпропетровської області з апеляційною скаргою. В обґрунтування 

апеляційної скарги Гулькін В.В. вказав всі доводи, які були викладені ним у 

своїй захисній промові в суді першої інстанції. Свою скаргу Гулькін Г.Г., 

окрім викладених вище порушень порядку проведення обшуку, обґрунтував 

такими доводами:  

1) дописана в кінці протоколу обшуку фраза «Как пояснил Задеринога 

С.С. все вышеперечисленное, кроме изъятых документов, принадлежит 

ему», наявність якої на момент підписання протоколу заперечує Задеринога 

С.С., є нічим іншим, як фальсифікацією цього документа слідчим. 

Висновок стосовно фальсифікації даного документа знаходить своє 

повне підтвердження фактичними даними, які містяться у:  

- «Висновку № 3034-16 від 21 січня судової технічної експертизи 

документів по кримінальному провадженню № 0000000000000111», яка була 

проведена судовим експертом лабораторії криміналістичних досліджень 

Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз;  

- «Висновку № 2207 від 12 лютого за результатами проведення фізико-

хімічного експертного дослідження матеріалів документів», яке було 

здійснене за клопотанням сторони захисту судовим експертом Київської 

незалежної судово-експертної установи;  

2) подальші дій слідчих щодо виявленого під час обшуку ножа також 

носили неправомірний характер. За своєю сутністю вони стали 

продовженням тієї протиправності, якою супроводжувався обшук в 

автомобілі «Порше Каєн» 5.09.2012 року. Так, виявлений ніж разом з іншими 

знайденими в автомобілі предметами був поміщений в поліетиленовий пакет 

під № 3. Відсутність згадки в протоколі про упакування ножа та, особливо, 

опечатування поліетиленового пакету № 3, в який він був поміщений, 

свідчить про одне - ніякого опечатування поліетиленового пакета під № 3 

слідчий Гарбузов Д.Д. не здійснював. 

В такому стані вилучений з даного автомобіля ніж до дня передачі 

матеріалів кримінального провадження іншому слідчому (Юркіну Ю.Ю.) 

знаходився у когось із працівників Шевченківського РВ. Це давало їм мати 

вільний доступ до цих предметів і що завгодно з ними робити, в тому числі 

створювати штучні докази. Доказами цього є: 



а) використання невідомими особами протягом тривалого часу 

мобільного телефону, який був вилучений під час обшуку в автомобілі і 

покладений у поліетиленовий пакет № 3 разом вилученим ножем;  

б) усі предмети, які були вилучені слідчим Гарбузовим Д.Д. з 

автомобіля Задериноги С.С., надійшли до слідчого Юркіна Ю.Ю. не в 3 

(трьох) пакетах, як це вказувалося в протоколі обшуку, а в одному 

загальному, в якому ще був один пакет жовтого кольору з 6 (шістьма) 

ключами. В цьому загальному пакеті були відсутні деякі вилучені під час 

обшуку предмети, а саме - папка з документами, а також поліетиленовий 

пакет з документами; 

в) ніж, що потрапив до слідчого Юркіна Ю.Ю., не є тим ножем, який 

був вилучений під час обшуку в автомобілі «Порш Каєн». За своїми ознаками 

він суттєво відрізняється від ножа, виявленого в автомобілі Задериноги С.С.; 

3) є всі підстави стверджувати, що ніж, який потрапив до НДЕКЦ при 

ГУМВС України в Дніпропетровській області на експертизу, також не є тим 

ножем, якого оглядав слідчий Гарбузов Д.Д. Як видно із результатів огляду 

ножа експертом, він за своїми ознаками суттєво відрізняється від тих, які 

були виявлені при огляді Гарбузов Д.Д.   

Виходячи з цього, є достовірним, що вже після проведеного Юркіним 

Ю.Ю. огляду якась особа замінила ніж, що оглядався в цей день, на інший, 

який і був наданий експертам для дослідження. 

4) експертиза ножа проводилась некомпетентною особою, оскільки 

експерт Чуркін О.О. не зареєстрований в Єдиному реєстрі судових експертів 

України. 

Виходячи з цих встановлених фактів та обставин, адвокат Гулькін Г.Г. 

зазначив, що всі ці встановлені неправомірні дії слідчих, пов’язані з 

виявленням і вилученням ножа в автомобілі «Порше Каєн», його оглядом і 

зберіганням, направленням на експертизу, вказують тільки на одне - 

інкримінування Задеринозі С.С. злочину, передбаченого ч. 2 ст. 263 КК 

України, ґрунтується на сфальсифікованих доказах.  

Завдання:  

- від імені адвоката Гулькіна Г.Г. скласти апеляційну скаргу на вирок 

суду по цьому кримінальному провадженню.  

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

напрацьовані під час заняття (за потреби - перелік документів, 

складання яких передбачається програмою). За результатами проведення 

занять студенти повинні уміти забезпечувати захист осіб під час 

апеляційного і касаційного провадження, напрацювати навички по 

складанню апеляційної та касаційної скарг, заперечень на них.  
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2. Теми семінарських занять  

 

ТЕМА 1. Загальні положення захисту в кримінальному  

процесі України 

 

Семінарське заняття - 2 год. 

 

План: 

1. Поняття, завдання та принципи захисту у кримінальному процесі України. 

Функція захисту у кримінальному процесі.   

2. Поняття захисника. Особи, які допускаються як захисники, підтвердження 

їх повноважень. Порядок допуску захисника до участі в кримінальній справі. 

3. Обов’язкова участь захисника. Відмова від захисника і його заміна. 

Порядок запрошення і призначення захисника.  

4. Права і обов’язки захисника.  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Функція захисту у кримінальному процесі. Право на захист. Право на вибір 

захисника. Обов’язкова участь захисника. Відмова від захисника і його 

заміна. Права і обов’язки захисника. Обставини, що виключають участь 

захисника. Обставини, що дають право захиснику відмовитися від виконання 

своїх обов’язків. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на практичних (семінарських) заняттях 

Б
А

Л
И

 
ПОЯСНЕННЯ 

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

Студент 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 

 
 


