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Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Загальні положення захисту в кримінальному  

процесі України 

1. Підозрюваний як представник сторони захисту, його права та обов’язки.  

2. Право підозрюваного мати захисника і побачення з ним до першого допиту.  

3. Право на вибір захисника. Оплата праці захисника.  

4. Обставини, що виключають участь у справі захисника.  

5. Усунення захисника від участі у справі.  

6. Обставини, що дають право захиснику відмовитися від виконання своїх 

обов’язків. 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.12, 1.13, 1.15, 

1.16, 1.19, 1.20, 2.18, 2.22, 1.31. 

 

ТЕМА 2. Здійснення захисту в ході провадження слідчих  

(розшукових) дій 

1. Заборона допитувати захисника як свідка про обставини, що стали йому 

відомі при виконанні ним обов’язків по захисту.  

2. Нерозголошення захисником даних досудового розслідування без дозволу 

слідчого. 

3. Використання стороною захисту технічних засобів при проведенні 

процесуальних дій, в яких вони беруть участь, а також при ознайомленні з 

матеріалами досудового розслідування до його завершення.  

4. Право захисника на участь у проведенні слідчих (розшукових) дій, 

виконуваних без підозрюваного.  

5. Самостійне залучення стороною захисту експертів на договірних умовах для 

проведення експертизи (у тому числі обов’язкової).  

6. Залучення експерта слідчим суддею за клопотанням сторони захисту. 

7. Отримання зразків для експертизи за рішенням слідчого судді.   

8. Строки і порядок повідомлення підозрюваного та його захисника про 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій, якими були тимчасово 

обмежені конституційні права підозрюваного. . 

9. Захист при повідомленні про підозру.  

Рекомендована література до Теми 2: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.10, 

1.12, 1.13, 1.15, 1.17, 1.26, 2.8, 2.11, 2.18, 2.22, 2.31. 

 

ТЕМА 3. Захист під час застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження 

1. Захист при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження.  

2. Захист при застосуванні запобіжних заходів особистого зобов’язання, 

особистої поруки, домашнього арешту, застави, тримання під вартою. 

3. Особливості застосування запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту, 

тримання під вартою.  

4. Момент затримання. 

5. Строк затримання особи без ухвали слідчого судді.  
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6. Повідомлення інших осіб про затримання.   

Рекомендована література до Теми 3: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.10, 1.12, 

1.13, 1.15, 1.17, 1.18, 1.21, 1.26, 2.8, 2.11, 2.16, 2.18, 2.22. 

 

ТЕМА 4. Захисна діяльність при закінченні досудового  

розслідування 

1. Строки і порядок оскарження підозрюваним та його захисником рішення 

слідчого, прокурора або суду про закриття кримінального провадження.  

2. Підстави і процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної 

відповідальності.  

3. Оголошення підозрюваному про закінчення досудового розслідування і 

пред’явлення йому матеріалів кримінального провадження.   

4. Отримання підозрюваним, його захисником та законним представником копії 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру та реєстру матеріалів досудового 

розслідування.  

5. Отримання підозрюваним та його захисником копії клопотання про 

продовження строку досудового розслідування.  

6. Подання стороною захисту письмових заперечень проти продовження строку 

досудового розслідування. 

Рекомендована література до Теми 4: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.12, 

1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.26, 2.8, 2.11, 2.16, 2.18, 2.22, 2.31. 

 

ТЕМА 5. Здійснення захисту в ході судового провадження  

у першій інстанції 

1. Право сторони захисту на ознайомлення з матеріалами кримінального 

провадження (кримінальної справи) після постановлення судом ухвали про 

призначення судового розгляду.  

2. Діяльність сторони захисту в судовому розгляді. 

3. Участь у визначенні обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку 

їх дослідження.  

4. 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.   

5. Право обвинуваченого, захисника, його законного представника після 

проголошення вироку подати клопотання про помилування, право 

ознайомитися із журналом судового засідання і надати на нього письмові 

зауваження.  

6. Вручення копії вироку обвинуваченому.  

7. Звернення сторони захисту до суду про виправлення описок і очевидних 

арифметичних помилок у судовому рішенні. 

Рекомендована література до Теми 5: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.11, 1.12, 

1.13, 1.14, 1.15, 1.24, 1.25, 1.26, 2.8, 2.11, 2.18, 2.26, 2.32. 
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ТЕМА 6. Захисна діяльність під час судових проваджень 

з перегляду судових рішень 

1. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, порядок 

і строки апеляційного оскарження.   

2. Вивчення заперечень інших учасників на апеляцію сторони захисту. 

3. Ознайомлення із апеляцією інших учасників.  

4. Підготовка заперечень на апеляцію інших учасників.  

5. Відмова від апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної скарги під 

час апеляційного провадження. 

6. Випадки обов’язкового виклику обвинуваченого в судове засідання для 

участі в апеляційному розгляді.  

7. Подача до апеляційного суду нових доказів.  

8. Участь представників сторони захисту у висловленні доводів та судових 

дебатах.  

9. Надання обвинуваченому останнього слова.  

10. Випадки ухвалення апеляційним судом судового рішення за результатами 

письмового провадження.  

11. Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого за 

результатами апеляційного розгляду.  

12. Випадки обов’язкового виклику засудженого в судове засідання для участі в 

касаційному розгляді.  

13. Висловлення стороною захисту своїх доводів під час касаційного розгляду.  

14. Випадки ухвалення касаційним судом судового рішення за результатами 

письмового провадження.  

15. Недопустимість погіршення правового становища виправданого та 

засудженого за результатами касаційного розгляду.  

16. Право на звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом 

України.  

17. Строк подання заяви про перегляд судового рішення.  

18. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення.  

19. Випадки повернення заяви заявнику Вищим спеціалізованим судом України 

з розгляду цивільних і кримінальних справ.  

20. Заявлення клопотань стороною захисту під час розгляду справи Верховним 

Судом України.  

21. Надання пояснень стороною захисту по суті заявлених вимог. 

22. Строк розгляду заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом 

України.  

23. Строк звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами.  

24. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами і порядок її подання.  

25. Відмова від заяви про перегляд такого судового рішення за такими 

обставинами та її наслідки.  

26. Право на оскарження судового рішення за наслідками кримінального 

провадження за такими обставинами.  
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Рекомендована література до Теми 6: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.11, 1.12, 

1.13, 1.14, 1.15, 1.26, 2.8, 2.11, 2.18. 

 

ТЕМА 7. Забезпечення захисту в ході особливих порядків  

кримінального провадження 

1. Ініціювання стороною захисту угоди про примирення з потерпілим, угоди з 

прокурором про визнання вини.  

2. Підстави для укладення угоди з потерпілим про примирення, а з прокурором 

- про визнання винуватості.  

3. Зміст угоди про примирення.  

4. Зміст угоди про визнання винуватості.  

5. Наслідки укладення та затвердження угоди для підозрюваного чи 

обвинуваченого.  

6. Обов’язкова участь сторони захисту під час підготовчого судового засідання 

або в ході судового провадження при розгляді щодо угоди.  

7. Участь сторони захисту в доказуванні обставин, що підлягають 

встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх, з’ясуванні 

умов їх життя та виховання.  

8. Підстави проведення комплексної психолого-психіатричної і психологічної 

експертизи неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого.  

9. Забезпечення участі законного представника неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого.  

10.  Особливості допиту неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого, 

застосування щодо нього запобіжного заходу. 

11.  Випадки тимчасового видалення неповнолітнього обвинуваченого із залу 

судового засідання.  

12.  Участь у судовому розгляді представників служби у справах дітей та 

кримінальної міліції у справах дітей.  

13.  Підстави і порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого 

примусових заходів виховного характеру.  

14.  Участь сторони захисту у вирішенні питання при поміщення малолітнього у 

приймальник-розподільник для дітей, скасування чи продовження строку 

тримання особи у приймальнику-розподільнику для дітей.  

15.  Оскарження ухвали суду про застосування примусових заходів виховного 

характеру до малолітньої особи.  

16.  Підстави і порядок звернення стороною захисту з клопотанням про 

дострокове звільнення малолітнього від примусового заходу виховного 

характеру. 

17.  Участь сторони захисту в доказуванні обставин, що підлягають 

встановленню під час досудового розслідування у такому кримінальному 

провадженні.  

18.  Права особи, яка бере участь у кримінальному провадженні щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру. Участь захисника. 

19.  Застосування судом до особи, стосовно якої передбачається застосування 

примусових заходів медичного характеру, запобіжних заходів.  
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20.  Підстави для проведення амбулаторної або стаціонарної психіатричної 

експертизи.  

21.  Участь сторони захисту у розгляді слідчим суддею (судом) клопотання про 

направлення особи до медичного закладу для проведення стаціонарної 

психіатричної експертизи. 

22.  Оскарження ухвали слідчого судді про направлення особи до медичного 

закладу для проведення психіатричної експертизи або відмову у такому 

направленні в апеляційному порядку. 

23.  Участь особи, стосовно якої передбачається застосування цих заходів.  

24.  Участь сторони захисту при вирішенні питання про продовження, зміну або 

припинення застосування примусових заходів медичного характеру, 

відновлення кримінального провадження.  

25.  Оскарження ухвали суду про застосування чи відмову в застосуванні 

примусових заходів медичного характеру, продовження, зміну, припинення 

застосування примусових заходів медичного характеру або відмову у цьому 

застосуванні.  

26.  Діяльність сторони захисту під час кримінального провадження, яке містить 

відомості, що становлять державну таємницю.  

27.  Права підозрюваного (обвинуваченого) та його захисника при ознайомленні 

з матеріалами такого кримінального провадження.  

28.  Порядок зберігання виписок підозрюваного, обвинуваченого та його 

захисника з матеріалів, що містять державну таємницю.  

29.  Участь сторони захисту у призначенні і проведенні експертизи у 

кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю.  

Рекомендована література до Теми 7: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.11, 1.12, 

1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.26, 2.8, 2.11, 2.18, 2.28. 

 

Індивідуальні завдання: 

 

ТЕМА 1. Загальні положення захисту в кримінальному процесі України 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Поняття, завдання та принципи захисту у кримінальному процесі 

України.  

2. Особи, які допускаються як захисники, підтвердження їх повноважень.  

3. Порядок запрошення і призначення захисника.  

4. Права і обов’язки захисника.  

 

ТЕМА 2. Здійснення захисту в ході провадження слідчих (розшукових) дій 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Зустріч захисника з підозрюваним (обвинуваченим), з’ясування 

обставин справи і підготовка плану захисту.  

2. Процесуальна природа клопотань і скарг захисника, тактика їх надання 

під час досудового розслідування.  

3. Участь сторони захисту в доказуванні під час досудового 

розслідування.  



 8 

4. Збирання даних, що характеризують підозрюваного, як засіб захисту.  

5. Оскарження стороною захисту рішення слідчого, прокурора про 

відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, 

негласних слідчих (розшукових) дій. 

6. Захист при повідомленні про підозру.  

 

ТЕМА 3. Захист під час застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Захист при застосуванні заходів забезпечення кримінального 

провадження (при вирішенні слідчим суддею (судом) питання про накладення 

грошового стягнення, тимчасового обмеження у користуванні спеціальним 

правом, відсторонення від посади, тимчасового доступу до речей і документів, 

тимчасового вилучення майна, арешт майна). 

2. Підготовка сторони заходу до участі в розгляді слідчим суддею 

клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу. 

3. Участь сторони захисту при вирішенні питання про обрання 

підозрюваному запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту, тримання під 

вартою; продовження строків цих запобіжних заходів.  

4. Клопотання підозрюваного та його захисника про зміну запобіжного 

заходу. 

5. Оскарження стороною захисту обґрунтованості затримання 

підозрюваного.  

 

ТЕМА 4. Захисна діяльність при закінченні досудового розслідування 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Строки і порядок оскарження підозрюваним (обвинуваченим) та його 

захисником рішення слідчого, прокурора або суду про закриття кримінального 

провадження.  

2. Права підозрюваного (обвинуваченого), його захисника при вирішенні 

питання про звільнення від кримінальної відповідальності.   

3. Відкриття матеріалів підозрюваному при зверненні до суду з 

обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру.  

4. Дії сторони захисту при продовженні строку досудового розслідування.  

5. Дії сторони захисту при прийнятті прокурором рішення про розгляд 

обвинувального акта по кримінальних проступках у спрощеному провадженні.  

 

ТЕМА 5. Здійснення захисту в ході судового провадження у першій 

інстанції 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Участь сторони захисту у підготовчому провадженні.  

2. Права обвинуваченого (підсудного) та його захисника у судовому 

розгляді.  

3. Сторона захисту у судових дебатах.  
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4. Останнє слово обвинуваченого (підсудного) та його зміст. 

 

ТЕМА 6. Захисна діяльність під час судових проваджень з перегляду 

судових рішень 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, 

порядок і строки апеляційного оскарження.  

2. Підготовка апеляції на вирок (ухвалу) суду, її зміст. Доповнення, зміна 

і відкликання апеляції.  

3. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку, 

порядок і строки касаційного оскарження.  

4. Підготовка касаційної скарги на судові рішення та її зміст.  

5. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України. 

Строк і порядок подання заяви про перегляд судового рішення Верховним 

Судом України.  

6. Участь сторони захисту в суді під час перегляду судового рішення за 

нововиявленими обставинами.  

 

ТЕМА 7. Забезпечення захисту в ході особливих порядків кримінального 

провадження 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Діяльність сторони захисту в кримінальному провадженні на підставі 

угод.  

2. Наслідки укладення та затвердження угоди для підозрюваного чи 

обвинуваченого.  

3. Діяльність сторони захисту під час досудового розслідування в 

кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.  

4. Участь сторони захисту під час судового розгляду кримінального 

провадження щодо неповнолітніх. 

5. Діяльність сторони захисту під час досудового розслідування у 

кримінальному провадженні щодо неповнолітніх, які не досягли віку 

кримінальної відповідальності.  

6. Участь сторони захисту під час судового розгляду кримінального 

провадження щодо неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної 

відповідальності. 

7. Діяльність сторони захисту під час досудового розслідування у 

кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру та щодо обмежено осудних осіб.  

8. Участь сторони захисту під час судового розгляду у кримінальному 

провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру. 

9. Діяльність сторони захисту під час кримінального провадження, яке 

містить відомості, що становлять державну таємницю.  
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Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 

1. Офіційний cайт Верховної Ради України: www.zakon.rada.gov.ua 

2. Сайт нормативно-правових документів Кабінету Міністрів України: 

www.kmu.gov.ua 

3. Офіційний cайт Верховного Суду України: www.scourt.gov.ua 

4. Офіційний сайт представництва Президента України: 

www.prezident.gov.ua 

5. Офіційний сайт Міністерства Юстиції України: www.gdo.kiev.ua 

6. Офіційний сайт Вищої ради юстиції України: www.vru.gov.ua 

7. Газета «Урядовий кур’єр»: www.ukcc.com.ua 

8. Газета «Юридична практика»: www.practix.com 

9. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ: 

www.dduvs.dp.ua 

10. Академія правових наук України: www.aprnu.kharkiv.org 

11. Юридичний факультет Львівського національного університету 

ім. Івана Франка: www.lawschool.lviv.ua 

12. Юридичний факультет Академії управління та інформаційних 

технологій: www.ariu.berdyansk.net 

13. Юридичний факультет Київського національного економічного 

університету: www.uf-kneu.kiev.ua 

http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.prezident.gov.ua/
http://www.gdo.kiev.ua/
http://www.vru.gov.ua/
http://www.vru.gov.ua/
http://www.ukcc.com.ua/
http://www.practix.com/
http://www.dduvs.dp.ua/
http://www.aprnu.kharkiv.org/
http://www.lawschool.lviv.ua/
http://www.ariu.berdyansk.net/
http://www.uf-kneu.kiev.ua/
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14. Юридичний сайт Київського національного університету внутрішніх 

справ: www.naiau.kiev.ua 

15. Освітній портал Харківського національного університету ім. В.Н. 

Каразіна: www.osvita.org.ua 

16. Бібліотека національного університету державної податкової служби 

України: www.library.ufei.ukrsat.com 

17. Юридичний факультет Запорізького державного університету: 

www.lib.profi.net.ua 

18. Вісник податкової служби України: www.visnuk.com.ua 

19. Вiсник державної служби України: www.guds.gov.ua 

20. Обговорення правових питань «LIGA ONLINE»: www.liga.kiev.ua 

21. Юридичний сайт «ЮРИСТ»: www.urist.com.ua 

22. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського: 

www.nbuv.gov.ua 

23. Національна Парламентська бібліотека України: www.nplu.kiev.ua  

24. Бібліотека ім. Лесі Українки: www.lucl.lucl.kiev.ua 

25. Бібліотека Верховної Ради України: www.rada.kiev.ua/library 

26. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка: 

www.korolenko.kharkov.com 

27. Електронний каталог Рівненської державної обласної бібліотеки: 

www.libr.rv.ua 

28. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. 

Тімірязєва: www.library.vinnitsa.com 
 
 

 

http://www.naiau.kiev.ua/
http://www.osvita.org.ua/
http://www.library.ufei.ukrsat.com/
http://www.lib.profi.net.ua/
http://www.visnuk.com.ua/
http://www.visnuk.com.ua/
http://www.guds.gov.ua/
http://www.guds.gov.ua/
http://www.liga.kiev.ua/bbs/
http://www.liga.kiev.ua/
http://urist.com.ua/
http://www.urist.com.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nplu.kiev.ua/
http://www.lucl.lucl.kiev.ua/
http://www.rada.kiev.ua/library
http://www.korolenko.kharkov.com/
http://www.libr.rv.ua/
http://www.library.vinnitsa.com/

