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Методичні рекомендації  

щодо організації самостійної роботи з навчальної дисципліни  

«Захист у кримінальному процесі» 

 

Самостійна робота студента - основний засіб оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Окремі 

питання навчальної дисципліни студенти опрацьовують без викладача із 

наступним контролем.  

Самостійне опрацювання програмного матеріалу (як обов’язкова форма 

навчання у вищому навчальному закладі 3-4 рівня акредитації) завершує 

повне вивчення теоретичного змісту програми навчальної дисципліни.  

Підготовка самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Захист 

у кримінальному процесі» є важливим етапом вивчення курсу та 

обов’язковим компонентом навчального процесу в університеті. Самостійні 

та індивідуальні роботи виконуються студентами в межах навчального 

процесу з метою закріплення і поглиблення знань з цієї диципліни, 

одержаних ними протягом аудиторного та самостійного навчання, а також їх 

застосування до комплексного вирішення конкретних фахових завдань. 

Метою підготовки самостійної та індивідуальної роботи є закріплення 

знань з відповідної теми навчальної дисципліни, що передбачає оволодіння 

методів наукового аналізу, самостійного вивчення законодавчих і 

літературних джерел, оформлення результатів науково-дослідної роботи. 

Являючи собою одну з творчих форм самостійної роботи студентів, 

самостійна та індивідуальна робота передбачає більш розгорнуте і докладне 

опанування ними знань з окремих тем курсу, закріплення раніше вивченого 

матеріалу, формування навичок роботи з літературними джерелами, 

законодавством, теоретичного і професійного мислення.  

Сутність самостійної роботи з навчальної дисципліни «Захист у 

кримінальному процесі» полягає у відпрацюванні визначених викладачем по 

кожній темі питань, основні положення яких студент законспектовує у 

зошиті. Виконана робота пред’являється викладачеві для перевірки та оцінки, 

а також врахування під час проведення підсумкового контролю. У процесі 

підготовки самостійної роботи студенти повинні провести старанний аналіз, 

систематизацію та узагальнення відповідного матеріалу, порівняти погляди 

різних авторів на обрану проблематику дослідження, висловити й 

обґрунтувати власну позицію щодо розглянутих питань.  

Студент повинен зосередити увагу передусім на об’єктивному 

висвітленні питань теми на підставі самостійної роботи з правовими актами. 

В контексті вказаного, особливого значення набуває власний аналіз змісту 

нормативно-правових актів, їх тлумачення та застосування. Водночас слід 

досконало вивчити монографічні дослідження, журнальні статті та 

підручники, переважно видані за останні роки. У разі, коли з досліджуваної 

теми відсутня єдина точка зору, студент повинен відмітити основні з них, 

висловити критичні зауваження щодо них та додаткові аргументи на користь 

тієї чи іншої позиції. 



Матеріал, винесений на самостійне опрацювання, включається в 

екзаменаційні завдання. 

 

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.  

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. 

 

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.  

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.  

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. 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи  

 

Виконана студентами самостійна робота надається викладачеві для 

перевірки. За результатами перевірки робота може бути оцінена від 1 до 15 

балів. Під час оцінки самостійної роботи викладач враховує ступінь і повноту 

відпрацювання законспектованих питань теми, обсяг використаних джерел, 

встановлені студентом проблемні питання захисної діяльності та пропоновані 

шляхи їх вирішення.  



Невиконання студентом самостійної роботи є підставою для його 

недопуску до перевірки підсумкового контролю знань. 

 

Методичні рекомендації  

щодо організації індивідуальної роботи з навчальної дисципліни  

«Захист у кримінальному процесі» 

 

Індивідуальна робота є невід’ємною складовою навчального процесу в 

умовах кредитно-модульної системи навчання. Індивідуальні завдання 

покликані передусім активізувати творчу роботу студента. Індивідуально-

дослідні завдання присвячуються складним питанням, які потребують 

самостійної, творчої та цілеспрямованої роботи щодо опанування 

нормативно-правових актів, навчальних та наукових джерел.  

Виконання індивідуальної роботи здобувачами вищої освіти заочної 

форми навчання з навчальної дисципліни «Захист у кримінальному процесі» 

передбачає написання реферату за темами, винесеними на самостійне 

опрацювання.  

Вимоги до оформлення реферату: 

1. Текст реферату оформлюється в редакторах Microsoft Word на 

сторінках формату А4. 

2. Поля: ліве - 2,5 см, праве - 1 см, верхнє і нижнє - 2 см. 

3. Шрифт - Times New Roman, 12 або 14 пунктів. 

4. Відступ абзацу (перший рядок від лівого краю) - 1,25см. 

5. Міжрядковий інтервал - одинарний. 

6. Вирівнювання тексту - по ширині. 

7. Всі сторінки реферату (крім титульного аркуша) повинні бути 

пронумеровані. 

8. Реферат повинен містити наступні елементи: 

8.1. Титульна сторінка. 

8.2. Зміст (із зазначенням розділів реферату та номерів сторінок), або 

план (розділи реферату без зазначення номерів сторінок). 

8.3. Вступ (короткий огляд проблеми, що розглядається в рефераті) - 1 

стор. 

8.4. Основна частина (розділи реферату та їх текст) 10-12 стор. 

8.5. Висновки - 1 стор. 

8.6. Список літературних джерел.  

Визначені для індивідуальної роботи питання включаються в 

екзаменаційнні завдання. 

 

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.  

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.  

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.  

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

 

Підготовлені студентами реферати можуть заслуховуватися та 

обговорюватися в ході відповідних занять або без доповіді перевіряються 

викладачем. Вони обов’язково оцінюються і можуть бути основою для 

подальшої наукової роботи.  

Увесь комплекс індивідуальної роботи студентів може бути оцінений 

максимально до 15 балів. Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

визначаються рівнем виконання всіх вимог до написання й захисту реферату: 

визначенням проблеми й обгрунтовання її актуальності, повноти розкриття 

теми, сформульованих висновків, аналізом різних точок на проблему й 

логічності викладеної власної позиції, дотримання обсягу та зовнішнього 

оформлення тощо.  

Невиконання студентом індивідуальної роботи є підставою для його 

недопуску до перевірки підсумкового контролю знань. 

 
 


