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1. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 2. Засади кримінального процесу (2 год.) 
 

Практичне заняття № 1 (2 год.) 
 

Вирішення практичних ситуацій: 

 

1. 7 вересня за заявою Кремової про крадіжку срібного посуду із її 

квартири розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 КК України.  

10 вересня у ході досудового розслідування за вчинення даного злочину 

був встановлений 20-тирічний Василь Кремов – племінник її чоловіка (син 

рідного брата її чоловіка). За місцем проживання Василя та у ломбарді було 

вилучено весь вкрадений ним срібний посуд.  

11 вересня Кремова звернулася до слідчого із новою заявою про закриття 

кримінального провадження стосовно Василя Кремова. Прохання закрити 

провадження Кремова мотивувала тим, що подаючи заяву про крадіжку, не 

знала про те, що крадіжку вчинив племінник її чоловіка, а як дізналася про це й 

зажадала закриття кримінального провадження. 

Яке рішення повинен прийняти слідчий за клопотанням Кремової ? 

Які підстави для прийняття рішення за заявою Кремової передбачені 

чинним КПК України та яка засада кримінального процесу буде реалізована у 

цьому рішенні ? 

 

2. Сомов, підозрюваний за ч. 2 ст. 152 КК України (зґвалтування), у 

підготовчому судовому засіданні заявив клопотання про розгляд його справи у 

закритому судовому засіданні. На обґрунтування свого клопотання він 

посилався на те, що для з’ясування пом’якшуючих обставин він буде змушений 

у своїх показаннях торкатися інтимних обставин сімейного життя. 

Яке рішення вправі прийняти суд за клопотанням підсудного ? 

Які підстави передбачені чинним КПК України для проведення закритого 

судового засідання? 

Які обставини передбачені у ст. 6 ЄКПЛ як підстави для проведення 

закритого засідання суду ? Чи узгоджуються вони із тими, що передбачені 

КПК України ? 
 

Практичне заняття № 2 (2 год.) 
 

Вирішення практичних ситуацій: 

 

1. Підозрюваному Каріну стало відомо, що неповнолітній Савков, який 

також є підозрюваним у цьому ж кримінальному провадженні забезпечений 

безкоштовним захисником. При цьому безкоштовним захисником Савков 

забезпечений за ініціативою слідчого, який здійснює кримінальне провадження, 

тоді як той самий слідчий запропонував йому, Карину запросити захисника за 
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власний кошт. Посилаючись на ці відомості, Карін звернувся до прокурора із 

скаргою на слідчого за порушення ним засад рівності перед законом і судом. 

Який зміст засади кримінального процесу рівності перед законом і 

судом ? 

Чи дійсно у наведеній ситуації слідчий порушив засаду рівності перед 

законом і судом ?  

Яке рішення має бути прийняте прокурором у даному випадку ? 

 
 

Вирішення практичних ситуацій: 

1. Слідчий за рішенням суду наклав арешт на кореспонденцію, що 

надходить на адресу матері підозрюваного, який ухиляється від слідства. 

Узнавши про це, мати підозрюваного звернулася до прокурора із скаргою на дії 

слідчого, вважаючи, що той порушив гарантовану їй Конституцією України 

таємницю листування. Мотивувала свою скаргу тим, що вона сама нічого 

протизаконного не вчиняла, а за дорослого сина, який вже давно проживає 

окремо від неї зі своєю сім’єю, вона не несе відповідальності.  

Який зміст засади кримінального процесу забезпечення таємниці 

листування, виходячи із положень ст. 31 Конституції України та ст. 8 

ЄКПЛ ?  

Чи порушив у даному випадку слідчий вимоги засади кримінального 

процесу забезпечення таємниці листування?  

Як має вчинити прокурор, реагуючи на скаргу матері підозрюваного ? 

 

 

ТЕМА 3. Учасники кримінального процесу (6 год.) 

 

Практичне заняття № 1 (2 год.) 

 

Вирішення практичних ситуацій: 

1. Начальник слідчого відділення Соборного ВП Дніпропетровського ВП 

ГУ НП у Дніпропетровській області дав письмову вказівку слідчому про 

проведення слідчого експерименту для перевірки можливості проникнення 

підозрюваного Котова О.П. до квартири потерпілого через вікно, а також 

допитати матір підозрюваного для з’ясування обставин кримінального 

провадження. 

Слідчий категорично відмовився виконувати цю вказівку свого керівника, 

посилаючись на те, що названі обставини достатньо з’ясовані у цьому 

провадженні під час проведення інших слідчих (розшукових) дій. Узнавши про 

реакцію підлеглого, начальник відділення, не приймаючи справи до свого 

провадження, сам провів слідчий експеримент та допитав матір підозрюваного. 

Протоколи названих слідчих (розшукових) дій він передав слідчому для 

приєднання до матеріалів кримінального провадження, але слідчий відмовився 

приєднувати їх до матеріалів кримінального провадження на тій підставі, що 

він не брав участі у проведенні цих слідчих (розшукових) дій, що позбавляє 
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його можливості оцінити законність їх проведення, а закон покладає на нього 

обов’язок нести персональну відповідальність за результати розслідування. 

Якими є повноваження начальника слідчого відділення під час досудового 

слідства ? 

Чи вправі слідчий не погодитися із вказівками начальника слідчого 

відділення і не виконувати їх ? 

Чи діяли слідчий і начальник слідчого відділення у описаній ситуації 

відповідно до закону ? 

Яку згідно закону несе відповідальність слідчий? 

 

2. На територію військової частини проникли два студенти цивільного 

вищого навчального закладу і викрали звідти цінні речі військовослужбовців. 

Дані факти були встановлені: від потерпілих військовослужбовців надійшли 

заяви про вчинений стосовно них злочини, студенти, які вчинили крадіжку 

затримані добовим нарядом військової частини. 

Хто повинен прийняти заяву від потерпілих? 

До яких уповноважених службових осіб належить повноваження 

здійснити затримання студентів? 

Хто має повноваження щодо початку розслідування даного злочину? 

 

3. Самородов підозрювався за ст. 209 КК України «Легалізація 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», досудове розслідування 

по цьому факту здійснював прокурор місцевої прокуратури Куликов, якому 

пізніше було доручено підтримувати у суді державне обвинувачення. 

Під час судового розгляду Самородов заявив відвід державному 

обвинувачеві, обґрунтувавши це тим, що Куликов здійснював розслідування з 

обвинувальним ухилом і тому не може бути об’єктивним у судовому 

провадженні.  

Чи підлягає заявлений відвід задоволенню ? 

Чи мав право прокурор місцевої прокуратури здійснювати досудове 

слідство ? 

Чи мав право прокурора, який здійснював досудове слідство, 

підтримувати державне обвинувачення у суді ? 

Якими є підстави відводу прокурора під час досудового слідства і у суді 

та яким є сам порядок відводу прокурора ? 

 

4. Слідчий допитав Юдіна як свідка у кримінальному проваджені, 

здійснюваному за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом розтрати майна на 

державному підприємстві, де той працював головним бухгалтером. Оскільки 

запитання слідчого були спрямовані на викриття його у розтраті майна, Юдін 

під час допиту заявив вимогу роз’яснити йому у чому його підозрюють, інакше 

він не буде давати показання. Слідчий роз’яснив Юдіну, що він є свідком і за 

законом несе кримінальну відповідальність за відмову від давання показань, а 

також за давання завідомо неправдивих показань, при цьому оголошувати 

свідку, у чому і хто підозрюється, слідчий не зобов’язаний. 
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В якому процесуальному статусі слід допитувати Юдіна? 

Оцініть правильність роз’яснень слідчого. 

Якими статтями Конституції України і КПК України мав би 

керуватися у даному випадку слідчий ? 

Хто має право відмовитися давати показання як свідок у кримінальному 

провадженні ? 

Хто не може бути допитаний як свідок у кримінальному провадженні ? 

 

Практичне заняття № 2 (2 год.) 

 

1. Аналіз нормативно-правових актів: 

 

Порівняйте права підозрюваного, обвинувачуваного і потерпілого.  

Визначте: 

- чим обумовлена наявність у обвинуваченого і потерпілого однакових 

прав ? 

- чим обумовлені розбіжності їхніх прав ? 

Хто із цих учасників процесу, на Вашу думку, має більше прав для 

відстоювання власних інтересів у кримінальному провадженні ? 

 

2. Вирішення практичних ситуацій: 

1. Слідчий, визнавши, що у кримінальному проваджені є досить доказів, 

які вказують на вчинення Комаровим І.В. убивства, склав повідомлення про 

підозру за ч. 1 ст. 115 КК України і постанову про застосування до нього 

запобіжного заходу тримання під варту. 

Чи ґрунтується на законі рішення слідчого щодо повідомлення про 

підозру ? 

Хто і яким чином набуває статусу підозрюваного у кримінальному 

провадженні ? 

Чи відповідають дії слідчого закону щодо застосування запобіжного 

заходу? 

Який процесуальний документ мав би скласти слідчий для застосування 

до підозрюваного запобіжного заходу ? 

Чим відрізняється процесуальний статус підозрюваного від статусу 

обвинуваченого ? 

 

2. 19 вересня о 10 год. Сапожніков В.С., через незамкнені двері проник до 

квартири Сорокіна П.А. і викрав різні речі на загальну суму 18 300 грн. Цього ж 

для Сорокін П.А. звернувся до поліції про крадіжку і цей же день за цим 

фактом розпочато кримінальне провадження. 

Яким учасником кримінального процесу слід визнати Сорокіна П.А. ? 

Прийняте рішення оформити процесуальним документом. 

 

3. Під час розслідування встановлено, що 9 жовтня о 10 годині 

Проценко В.О. через злам вхідних дверей проник до квартири № 34 буд. 12 по 
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вул. Гусенко у м. Дніпро, де проживає Зінченко В.Р., звідки таємно викрав 

особисте майно Зінченко В.Р. загальною вартістю 11400 грн.  

Зінченко В.Р. звернулась до слідчого із заявою, у якій виклала вимогу про 

відшкодування збитків, заподіяних злочином. 

Яким учасником кримінального процесу слід визнати Зінченко В.Р.? 

Які відмінності у процесуальних статусах потерпілого і цивільного 

позивача ? 

Прийняте рішення за заявою Зінченко В.Р. оформити процесуальним 

документом. 

 

4. Слідчий у ході підготовки до проведення обшуку у квартирі 

підозрюваного Карлова в якості одного з двох понятих запросив його сусіда 

Співака. Карлов заперечив проти участі Співака у обшуці, мотивуючи тим, що 

Співак перебуває з ним у неприязних стосунках і може бути зацікавленим у 

фальсифікації результатів обшуку, окрім того Карлов не хоче, щоб Співак був 

обізнаний про його особисте сімейне життя.  

Співак підтвердив наявність «натягнутих» відносини із сусідом 

Карловим. 

Як має вчинити слідчий у цій ситуації ? 

Чи підлягає відводу понятий ? Якщо так, то якою є підстава його 

відводу ? 

Чи має право понятий заявити самовідвід ? 

Які процесуальні права і обов’язки має понятий ? 

Під час провадження яких слідчих (розшукових) дій участь понятих є 

обов’язковою? Чому ? 

 

Практичне заняття № 3 (2 год.) 

Вирішення практичних ситуацій: 

1. Після затримання за підозрою у вчиненні розбійного нападу, Рюміну 

було роз’яснено його право мати захисника, на що Рюмін заявив, що бажає 

мати захисником свого двоюрідного брата Зайкіна, який хоч і не є юристом, все 

ж має великий життєвий досвід, вищу освіту і зможе йому допомогти із 

захистом у кримінальному провадженні. 

Слідчий роз’яснив Рюміну, що на даному етапі розслідування Зайкін не 

може бути допущений як захисник у кримінальному провадженні. 

При вирішенні даної ситуації слід врахувати декілька варіантів увідної.  

Варіант 1: Зайкін є рідним братом Рюміна. 

Варіант 2: Зайкін взагалі не є родичем Рюміна, але працює нотаріусом. 

Варіант 3: Затриманий Рюмін є неповнолітнім і він не виявив бажання 

мати захисника, але щоб йому допомагав із захистом його рідний брат Зайкін, 

який не є юристом. 

Чи ґрунтується на законі роз’яснення слідчого ? 

Хто має право бути захисником у кримінальному провадженні ? 

Яким є порядок допуску захисника до участі у кримінальному 

провадженні ? 
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2. У судовому засіданні стосовно Бурова і Мезинцева, захисник 

Мезинцева Симонов, заявив відвід адвокату Рєзникову, який захищає Бурова. У 

своїй заяві Симонов стверджує, що Рєзников раніше консультував батька 

Мезинцева у цьому ж кримінальному провадженні і дав деякі рекомендації, які, 

на його думку, не відповідають закону. Рєзников у своїх поясненнях суду 

підтвердив факт консультування батька підсудного Мезинцева, але вважає, що 

підстав для відводу чи самовідводу від участі у справі немає, тим паче, що 

підсудний Буров йому повністю довіряє. 

Яким є підстави для відводу чи самовідводу захисника у кримінальному 

провадженні? 

Який процесуальний порядок відводу захисника? 

Яке рішення у цій ситуації повинен прийняти суд ? 

 

3. Ігор Таранін, який випадково потрапив на місце групової бійки і 

намагався розняти хуліганів, був ними убитий. Хулігани викриті і 

притягуються до кримінальної відповідальності. 

До слідчого надійшла заява батька загиблого - В.П. Тараніна - про 

визнання його і матері Ігоря Олени Сергіївни потерпілими у кримінальному 

провадженні. На допиті у слідчого наречена Ігоря Тараніна також заявила про 

бажання брати участь у провадженні я представник потерпілого і переконатися, 

що вбивці не уникнуть відповідальності. 

Слідчий визнав батька, матір і наречену Ігоря представниками 

потерпілого, оформивши це рішення однією постановою. 

Чи правильно вчинив слідчий ? 

Як мав би діяти слідчий у цій ситуації ? 

Хто і у якому порядку визнається представником потерпілого ? 

Хто має право бути визнаний потерпілим замість особи, яка загинула 

внаслідок вчинення злочину ?  

Скільки осіб може бути визнано потерпілими у даному кримінальному 

провадженні ? 

Чи може бути визнаний потерпілим близький родич потерпілого, який 

загинув не у результаті злочину, а пізніше - під час досудового слідства ? 

 

4. Прокурор місцевої прокуратури Сафонов здійснюючи процесуальне 

керівництво досудового розслідування, дав слідчому вказівку підготувати 

підозрюваному повідомлення про підозру. Слідчий, ознайомившись з вказівкою 

прокурора, заперечив йому стверджуючи, що відповідно до закону прокурор 

місцевої прокуратури не вправі давати йому такого роду вказівки, більш того 

сам повинен підготувати таку підозру.  

Чи має право прокурор місцевої прокуратури давати слідчому вказівку у 

кримінальному провадженні? Якщо так, то які межі повноважень такого 

прокурора щодо дачі вказівок слідчому? 

Хто із вказаних учасників кримінального провадження правий у даній 

ситуації ? 
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ТЕМА 4. Докази і доказування у кримінальному процесі (2 год.) 

 

1. Аналіз процесуального документу: 

Проаналізуйте вирок (у частині викладення доказів) суду щодо 

Лавочкіна Р.П., засудженого за ч. 1 ст. 121 КК України. 

«Крім часткового визнання своєї винуватості самим обвинуваченим, його 

винуватість підтверджується доказами: 

- показаннями потерпілого Кривенка про те, що Лавочкін біля будинку 

№1 по вул. Гоголя в місті Дніпро наніс йому удар ножем, чим спричинив тяжкі 

тілесні ушкодження; 

- показаннями свідка Морозова про те, що він бачив як Лавочкін біг від 

будинку №1 по вул. Гоголя в місті Дніпро з ножем у руці; 

Також винуватість Лавочкіна у інкримінованому йому злочині 

підтверджується письмовими доказами у кримінальному провадженні: 

- протоколом огляду місця події, в ході якого на ділянці місцевості між 

будинками № 1 і № 3 по вул. Гоголя в місті Дніпро виявлено сліди крові тієї ж 

групи, що і у потерпілого; 

- протоколом огляду вилученого у Лавочкіна ножа із слідами крові тієї ж 

групи, що й у потерпілого; 

- протоколами одночасного допиту потерпілого Кривенка, свідка 

Морозова, обвинувачено Лавочкіним, які підтвердили показання, дані під час 

досудового слідства; 

- висновком судово-медичної експертизи про, що на тілі потерпілого 

виявлені тілесні ушкодження у вигляді проникаючого колото-різаного 

поранення черевної порожнини, з ушкодженням внутрішніх органів, які 

відносяться до тяжких тілесних ушкоджень за ознакою небезпеки для життя. 

Проникаюче поранення, виявлене на тілі потерпілого Кривенка виникло від 

одноразової дії плоского колото-ріжучого предмета, яким міг бути клинок ножа, 

або будь-який інший предмет, що має такі самі властивості за типом удару.  

Часткове визнання обвинуваченим Лавочкіним своєї винуватості 

пояснюється тим, що він не мав наміру на заподіяння потерпілому Кривенку 

тяжких тілесних ушкоджень, а заподіяв йому удар ножем необережно, 

спростовується силою і характером заподіяного удару, що слідує із висновку 

судово-медичної експертизи, а також діями самого підсудного, котрий не 

заперечував того факту, що дійсно з ножем вийшов із двору, де знаходився 

потерпілий. Суд уважає, що обвинувачений Лавочкін дає такі показання з 

метою пом’якшити свою винуватість, а отже й покарання». 

Чи відповідає поняття доказів, визначених у вироку суду із поняттям 

доказів, визначених у КПК України ? 

Які правильно вказані у вироку джерела доказів зазначені ? Чи усі вони 

передбачені у КПК України ? 

Чи мав право суд у вироку робити висновки щодо мотивації показань 

обвинуваченого та надавати їм статус неправдивих показань? 

 



 

 

10 

2. Аналіз процесуального документу: 

Експерт у своєму висновку дав наступні відповіді на питання, поставлені 

слідчим при призначенні судово-медичної експертизи: 

1) смерть Гриневича, 34 років, настала від втрати крові внаслідок 

пошкодження лівої сонної артерії; 

2) пошкодження сонної артерії спричинене гострим колюче-ріжучим 

предметом, яким міг бути і виявлений на місці події ніж, але встановити за 

раною на трупі довжину та ширину леза ножа, яким вона спричинена, не 

вдалося. 

3) спричинене Гриневичу поранення - косе зверху вниз і спереду назад - є 

типовим для удару ножем рукою сторонньої людини, коли рукоятка ножа у 

кулаку, а лезо виходить з боку мізинця руки; 

4) запаху алкоголю від органів померлого не виявлено. 

Оцініть висновки експерта у цій справі на предмет їхньої 

однозначності ? 

Яким є доказове значення ймовірних висновків експерта ? 

 

3. Вирішення практичної ситуації: 

У кримінальному провадженні стосовно Садикова про крадіжку 

особистого майна із квартири Климова як джерела доказів досліджувалися: 

- закордонний паспорт на ім’я Садикова, у якому є підчистки і 

виправлення; 

- щоденник Садикова із описанням вчиненої ним крадіжки; 

- характеристика на Садикова із місця його роботи; 

- виявлений під час огляду місця події лист у конверті, адресований 

Садикову. 

Які із перерахованих документів є речовими доказами ?  

За якими ознаками той чи інший об’єкт може бути оцінений, як речовий 

доказ? 

Якими є правила поводження із речовими доказами?  

 

4. Вирішення практичних ситуацій: 

У кримінальному провадженні про злісне хуліганство слідчий встановив, 

що окремі моменти злочину сфотографував за допомогою цифрового 

фотоапарату фотолюбитель Шнурков. Слідчий допитав Шнуркова як свідка, 

вилучив і приєднав до матеріалів провадження цифровий носій (диск - DVD-R) 

з дванадцятьма файлами, що містять фото події злочину. 

Чи є фото, що містяться на диску, джерелами доказів ? 

Якщо так, то до якого із видів джерел доказів вони належать ? 

 

5. Вирішення практичних ситуацій: 

 

Сіренка затримано за підозрою у вчиненні убивства. Під час допиту він 

постійно вказував на те, що його «підставили», що він не вчиняв злочин і може 

це довести. Слідчий наполягав на визнанні Сіренком своєї винуватості, бо у 
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справі були здобуті відповідні докази. Коли допит закінчувався, Сіренко 

раптово вдарив слідчого в обличчя і втік. Затримати його не вдалося. Через 

декілька днів Сіренко сам з’явився до слідчого і надав йому аудіокасету із 

записом розмови своїх сусідів Вороненка і Дигала, які обговорювали, як вдало 

вони підставили «лоха» Сіренка. На запитання слідчого, звідкіля у Сіренка 

запис цих розмов, він відповів, що давно займається радіоелектронікою і 

прослухати розмову Вороненка і Дигала за допомогою електронних приладів 

йому було неважко. 

Чи можуть бути доказами дані отримані Сіренком через 

прослуховування розмов сусідів, якщо так, то за якими ознаками? 

Як повинен діяти слідчий у цій ситуації з даними наданими йому 

Сіренком ? 

Оцініть доказове значення наданої аудіокасети. 

 

ТЕМА № 5. Заходи забезпечення кримінального провадження (4 год.) 

 

Практичне заняття №1 (2 год.) 

1. Аналіз нормативно-правових актів: 

Проаналізуйте норми КПК України і з’ясуйте чи враховується тяжкість 

злочину, у вчиненні якого підозрюється особа, під час застосування щодо неї 

запобіжних заходів. Якщо так, то яких саме ? 

 

2. Вирішення практичних ситуацій: 

1. Вручивши Кірєєву повідомлення про підозру у вчиненні злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 122 КК „Умисне середньої тяжкості тілесне 

ушкодження ”, слідчий застосував щодо підозрюваного запобіжний захід у 

вигляді особистого зобов’язання. 

Застосування такого запобіжного заходу слідчий мотивував тим, що 

Кірєєву має похилий вік, у нього постійне місце проживання, злочин вчинив 

вперше і тому немає підстав для побоювання, що він може ухилитися від 

слідства і суду або перешкодити встановленню істини у кримінальному 

провадженні, чи якимось іншим способом буде ухилятися від від виконання 

покладених на нього процесуальних обов’язків. 

Чи є правомірним за таких умов застосування щодо Кірєєва запобіжного 

заходу ? 

Як повинен діяти слідчий, коли підстав для застосування запобіжного 

заходу щодо підозрюваного немає і якою нормою КПК він повинен при цьому 

керуватися ? 

 

2. Затриманий (законне затримання) за підозрою у вчиненні крадіжки 

чужого майна (ч. 2 ст. 185 КК України) Василенко В.В. повідомив слідчому, що 

вдома у нього залишилося троє дітей дошкільного віку та собака, а дружина 

перебуває на стаціонарному лікуванні у кардіологічному відділенні лікарні. 

Родичів у м. Дніпро у нього і у дружини немає. Він має постійне місце 
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проживання і роботи. Під час перевірки відомості повідомлені Василенком В.В. 

підтвердилися. 

У той же час у слідчого, виходячи із наявних матеріалів кримінального 

провадження, є підстави вважати, що Василенко В.В. може продовжити 

злочинну діяльність, бо не має коштів для існування. 

Визначитись, чи є за даних обставин підстави до застосування стосовно 

Василенко В.В. запобіжного заходу? 

Прийняте рішення оформити процесуальним документом. 

 

Практичне заняття № 2 (2 год.) 

1. Аналіз нормативно-правових актів: 

У травні за вчинення крадіжки стосовно Пугачова у кримінальному 

провадженні, що здійснювалося у місті Суми слідчим застосовано запобіжний 

захід застава. 

У вересні цього ж року Пугачов вчинив ще одну крадіжку, але вже у місті 

Дніпро, при цьому Пугачов звернувся до слідчого с клопотанням не 

застосовувати до нього запобіжний захід тримання під вартою, бо коли він не 

з’явиться за викликом слідчого міста Суми, то позбудеться 30 тисяч гривень, 

які він вніс як заставу і котрі будуть передані в дохід держави.   

Чи може бути застосовано у відношенні одного підозрюваного два 

запобіжних заходи? 

Яким чином вирішується питання про грошові кошти внесені як застава 

у разі порушення підозрюваним зобов’язань, взятих на себе під час 

застосування цього запобіжного заходу? 

Хто і коли вирішує питання про повернення застави заставодавцю? 

Як повинен вчинити слідчий у кримінальному провадженні, що 

здійснювалося в місті Дніпро? 

 

 

2. Вирішення практичних ситуацій: 

1. 17-річний Зубенко, затриманий за підозрою у вчинені грабежу золотих 

виробів з ювелірного магазину, звернувся до слідчого з клопотанням не 

повідомляти про його затримання батькам та директору технікуму, де він 

навчається. 

Які вимоги закону щодо необхідності, форми, строків такого 

повідомлення та кола осіб? 

Чи має право слідчий задовольнити таке клопотанням? 

 

2. Стосовно Кухленка, підозрюваного у вчиненні умисного убивства, як 

запобіжний захід було застосовано тримання під вартою. У ході подальшого 

розслідування слідчий встановив, що Кухленко вчинив не умисне убивство, а 

убивство при перевищенні меж необхідної оборони. У зв’язку з цим Кухленку 

було змінено повідомлення про підозру з ч. 1 ст. 115 КК України на ст. 118 КК 

України. 
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Чи зобов’язаний слідчий після зміни повідомлення про підозру вирішити 

питання про зміну запобіжного заходу у вигляді взяття під варту на інший - 

більш м’який запобіжний захід? 

Чи вплине на вирішення цього питання заявлення підозрюваним 

Кухленком клопотання про зміну запобіжного заходу взяття під варту на 

заставу? 

Складіть процесуальний документ про зміну запобіжного заходу взяття 

під варту на заставу. 

 

ТЕМА № 6. Загальні положення досудового розслідування (2 год.) 

Практичне заняття №1 (2 год.) 

1. Аналіз нормативно-правових актів: 

Слідчий, отримавши повідомлення про вчинення крадіжки особистих 

речей з квартири громадянки Нагорної, виїхав на місце і провів огляд місця 

події, після чого зібрався повернутися до відділення поліції, на що Нагорна 

стала вимагати від слідчого провести допити сусідів. Слідчий відмовився 

проводити допити, мотивуючи це тим, що проводити досудове розслідування 

до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Які вимоги закону щодо початку досудового розслідування? 

Чи у відповідності до закону діяв слідчий при проведені огляду місця події 

та після нього? 

 

2. Вирішення практичних ситуацій: 

 

1. У ході досудового розслідування слідчий вручив Сундукову письмове 

повідомлення про підозру у вчинені ним крадіжки особистого майна 

громадянки Ковригіної, про що вніс відомості до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. Після цього отримав ще два кримінальних провадження стосовно 

Сундукова. 

Як повинен діяти слідчий у цьому випадку? 

 

2. 15 жовтня слідчий розпочав досудове розслідування по факту крадіжку 

особистого майна Ярової стосовно Шавані, про що вніс відомості до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань.  

Пізніше 12 листопада той же слідчий у цьому ж провадженні здійснив 

повідомлення про підозру Шавані у вчиненні крадіжки майна Ярової, відомості 

про це вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань.  

16 грудня захисник Шавані заявив слідчому клопотання про закриття 

кримінального провадження стосовно його підзахисного, посилаючись на 

закінчення строків досудового розслідування 15 грудня.  

18 грудня слідчий відмовив захиснику у задоволенні його клопотання, 

мотивуючи своє рішення тим, що строки досудового розслідування не 

закінчилися, бо їх відлік починається від дня повідомлення особі про підозру. 

Чи встановлюються законом строки досудового розслідування? Якщо 

так, то чи встановлюються законом правила його обчислення? 
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Яке значення для обчислення строків досудового розслідування має факт 

внесення відомостей про вчинений злочин та факт повідомлення особі про 

підозру до Єдиного реєстру досудових розслідувань? 

Оцініть клопотання захисника та рішення слідчого по цьому клопотанні 

на предмет відповідності закону. 

Коли у цьому випадку закінчується строк досудового розслідування? 

Чи існують випадки його продовження чи зупинення? 

 

2. Теми семінарських занять 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ № 1 

 
ТЕМА 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу  (2 

години).  
 

Семінарське заняття  №1 (2 год.) 
 

Питання для обговорення: 

1. Поняття кримінального процесу та його історичні форми.  

2. Співвідношення кримінального процесу з кримінальним правом, 

оперативно-розшукової діяльності (ОРД) та іншими спеціальними галузями 

знань. 

3. Процесуальна форма і процесуальні гарантії. 

4. Стадії кримінального процесу. 

 

Рекомендована література до Теми 1:  
1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 

України від 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 

30. — Ст. 141. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 

квіт. 2012 р. 

3. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 2 черв. 2016 р. 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 31,  ст.545. 

4. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовт. 2014 р.  

5. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України № 1404-VIII 

від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542. 

6. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 

1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 22. — Ст. 303. 

7. Загальна декларація прав людини : прийнята та проголошена 

Генеральною Асамблеєю ООН 10 груд. 1948 р. // Офіційний вісник України. — 

2008. — № 93. — Ст. 3103. 

8. Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 

1950 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 13. — Ст. 270.  
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9. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права людини 

[Електронний ресурс] : прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 груд. 1966 

р. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043 

10. Адаховський Д. Поняття, сутність і види кримінально-процесуальних 

функцій / Д. Адаховський // Право України. — 2010. — № 6. — С. 220—225. 

11. Андрусяк В. Мета та завдання досудового слідства / В. Андрусяк // 

Вісник прокуратури. — 2010. — № 1. — С. 77—80. 

12. Аленін Ю. Публічна природа гарантій прав особи у кримінальному 

процесі / Ю. Аленін // Право України. — 2003. — № 4. — С. 30—32. 

13. Божьев В. П. Уголовно-процессуальные правоотношения / Божьев В. 

П. — М. : Юрид. лит., 1975. — 176 с. 

14. Гевко В. Кримінально-процесуальна форма : структура та елементи / 

В. Гевко // Право України. — 2002. — № 6. — С. 138—139. 

15. Гевко В. Удосконалення процесуальної форми як основа 

реформування кримінального судочинства України / В. Гевко // Право України. 

— 2010. — № 2. — С. 150—157. 

16. Горбачов О. Завдання кримінального судочинства : витоки, зміст, 

реалізація / О. Горбачов, В. Кривобок // Право України. — 1999. — № 8. — С. 

34—37. 

17. Грошевий Ю. Кримінально-процесуальні аспекти оперативно-

розшукової діяльності / Ю. Грошевий, Е. Дідоренко, Б. Розовський // Право 

України. — 2003. — № 1. — С. 73—78. 

18. Дубинский А. Я. Понятие, структура и содержание уголовно-

процессуальной деятельности / А. Я. Дубинский // Проблемы социалистической 

законности. — Х., 1989. — Вып. 24. — С. 46—52 

19. Зінченко І. Л. Завдання сучасного кримінального процесу України / 

І. Л. Зінченко // Проблеми законності. — Х., 2006. — Вип. 77. — С. 151—156. 

20. Карабут Л. Форма і формалізм у кримінально-процесуальній 

діяльності / Людмила Карабут // Вісник прокуратури. — 2011. — № 10. — С. 

69—76. 

21. Кучинська О. П. Системність принципів кримінального провадження 

як визначальний фактор їх ефективного регуляторного впливу на кримінально-

процесуальні відносини / О. П. Кучинська // Адвокат. — 2012. — № 1. — С. 7—

11. 

22. Лобойко Л. М. Стадії кримінального процесу : [навч. посіб.] / Лобойко 

Л. М. — К. : Центр навчальної літератури, 2005. — 176 с. 

23. Маляренко В. Т. Про завдання кримінального судочинства / В. Т. 

Маляренко // Вісник Верховного Суду України. — 2000. — № 6. — С. 38—48. 

24. Мовчан Г. Правозахисна функція: це – один із основних напрямів 

діяльності прокурора в кримінальному судочинстві / Г. Мовчан // Вісник 

прокуратури. — 2009. — № 4. — С. 34—37. 

25. Никоненко М. Я. Поняття, види і зміст кримінально-процесуальних 

гарантій / М. Я. Никоненко // Науковий вісник НАВСУ. — К., 2001. — Вип. 1. 

— С. 59—69. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043
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26. Орлов М. Відшкодування завданої злочином матеріальної шкоди як 

завдання і функція кримінального процесу / М. Орлов // Підприємництво, 

господарство і право. — 2004. — № 6. — С. 133—136. 

27. Павлишин А. Вплив процесуальної форми на встановлення істини у 

кримінальних справах / А. Павлишин // Вісник прокуратури. — 2011. — № 4. 

— С. 75—82. 

28. Пилипенко Д. Функція обвинувачення як основний напрям 

процесуальної діяльності слідчого / Д. Пилипенко // Вісник прокуратури. — 

2010. — № 10. — С. 69—76. 

29. Погорецький М. А. Кримінально-процесуальні правовідносини : 

структура і система / Погорецький М. А. — Х. : Арсіс, 2002. — 160 с. 

30. Погорецький М. А. Взаємозв’язок мети і завдань ОРД і кримінального 

процесу: теоретико-правові проблеми : [монографія] / М. А. Погорецький // 

Кримський юридичний вісник. — Сімферополь, 2008. — Вип. 3 (4). — С. 5—

12. 

31. Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному процесі у 

пореформений період та упродовж десятиріччя незалежності України (1960-

2001 р.р.) / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2008. — № 7. — С. 13—20. 

32. Предмесніков О. Г. Обвинувальна функція у кримінальному процесі / 

О. Г. Предмесніков // Право і суспільство. — 2009. — № 4. — С. 115—118. 

33. Рахунов Р.Д. Проблема единства и дифференциации уголовно-

процессуальной формы / Р. Д. Рахунов // Вопросы борьбы с преступностью. — 

М., 1978. — Вып. 29. — С. 83—91. 

34. Рогатюк І. Функція обвинувачення – рушійна сила кримінального 

процесу / І. Рогатюк // Право України. — 2002. — № 2. — С. 79—82. 

35. Рожнова В.В. Про передумови визначення завдань кримінального 

судочинства / В. В. Рожнова // Правова система в умовах розвитку сучасної 

державно-правової діяльності. — К., 2011. — С. 34—36. 

36. Рожнова В.В. Кримінально-процесуальна форма та її значення / В. В. 

Рожнова // Проблеми реформування кримінально-процесуального 

законодавства України на сучасному етапі. — К., 2011. — С. 81—83. 

37. Рустамов Х. У. Уголовный процесс. Формы : [учеб. пособ.] / Рустамов 

Х. У. — М.: Закон и право, 1998. — 304 с. 

38. Савченко В. А. Охорона прав і свобод громадян як одне із основних 

завдань кримінального судочинства України та ФРН (порівняльно-правове 

дослідження) / В. А. Савченко // Вісник Запорізького юридичного інституту 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — Запоріжжя, 

2007. — № 1 (39). — С. 224—231. 

39. Стратонов В. М. Поняття та завдання пізнавальної діяльності слідчого 

/ В. М. Стратонов // Держава та регіони. Серія: Право. — 2011. — № 1. — С. 

181—184. 

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

кримінальному процесі : [монографія] / Тертишник В. М. — Дніпропетровськ, 

2002. — 432 с. 
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41. Шпак В. Значение процессуальной формы уголовного производства и 

еѐ дифференциация / В. Шпак // Проблеми державотворення і захисту прав 

людини в Україні. — Львів, 2004. — С. 429—433. 

42. Шульга А. Моральність кримінально-процесуальних відносин / 

А. Шульга, Е. Коваленко // Вісник Акад. управління МВС. — К., 2010. — № 3. 

— С. 171—176. 

43. Юсубов В. Місце органів прокуратури у системі кримінально-

процесуальних гарантій / В. Юсубов // Підприємництво, господарство і право. 

— 2012. — № 1. — С. 159—163. 

44. Якуб М. Л. Процессуальная форма в советском уголовном 

судопроизводстве / Якуб М. Л. — М. : Юрид. лит., 1981. — 144 с. 

45. Якимович Ю. К. Дифференциация уголовного процесса / Якимович Ю. 

К., Ленский А. В., Трубников Т. В. — Томск : Том. ун-т, 2001. — 300 с. 

 

 

ТЕМА 2. Засади кримінального процесу (2 годин). 

 

Семінарське заняття №1 (2 год.) 
 

Питання для обговорення: 

 

1. Поняття, значення та система засад кримінального процесу. 

2. Характеристика конституційних засад кримінального провадження. 

3. Характеристика спеціальних засад кримінального провадження 

 

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. 
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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. Бараннік Р. В. Право особи на свободу від самовикриття, викриття 

членів її сім’ї чи близьких родичів у кримінальному процесі України : 

[монографія] / Р. В. Бараннік, В. П. Шибіко. — К. : КНТ, 2008. — 212 с. 

18. Бартащук Л. П. Гарантії забезпечення права людини на повагу до 

честі і гідності у кримінальному судочинстві України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес 

та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність» / Л. 

П. Бартащук. — К., 2011. — 24 с.  

19. Галаган О. І. Захист прав і свобод суб’єктів кримінального 

судочинства в Україні та ФРН : [навч. посіб.] / О. І. Галаган, В. А. Савченко. — 

Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. — 200 с. 

20. Гриненко А. В. Принцип презумпции невиновности и его реализация 

в досудебном уголовном процессе : [монографія].  / Гриненко А. В., 

Кожевников Г. К., Шумилин С. Ф. — Х. : Консум, 1997. — 96 с. 

21. Гриненко С. О. Реалізація принципу безпосередності у досудових 

стадіях кримінального процесу України : [монографія] / Гриненко С. О. — Х. : 

Оберіг, 2008. — 224 с. 

22. Гринюк В. О. Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки 

закону в кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та 

криміналістика ; судова експертиза» / В.О. Гринюк. — К., 2004. — 20 с.  

23. Зінченко І. Л. Система принципів кримінального процесу та 

проблема їх класифікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова 

експертиза ; оперативно-розшукова діяльність» / І.Л.Зінченко. — Х., 2010. — 20 

с.  

24. Колодій А. М. Принципи права України / Колодій А. М. ; НАВСУ. — 

К. : Юрінком Інтер, 1998. — 208 с. 
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25. Король В. В. Засади гласності кримінального судочинства України : 

поняття, зміст, підстава обмеження : [монографія] / Король В. В. — Івано-

Франківськ : Плай, 2003. — 250 с. 

26. Крижанівській В. В. Принцип презумпції невинуватості у 

кримінальному процесі (порівняльн0-правове дослідження) : [монографія] / 

Крижанівський В. В. — К. : Обрії, 2009. — 164 с. 

27. Кримінально-процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар 

/ за заг. ред. В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка. — [6-те вид., переробл. та 

допов.]. — К. : Юрисконсульт ; ЮСТІНІАН, 2010. — 896 с. 

28. Кримінальний процес : [підруч.] / за ред. Ю. М. Грошевого, О. В. 

Капліної. — Х. : Право, 2010. — 608 с. 

29. Лобойко Л. М. Принцип диспозитивності в кримінальному процесі 

України : [монографія] / Лобойко Л. М. ; Юрид. акад. — Дніпропетровськ : Ліра 

ЛТД, 2004. — 215 с. 

30. Маляренко В. Т. Конституційні засади кримінального судочинства / 

Маляренко В. Т. — К. : Юрінком Інтер, 1999. — 320 с. 

31. Маляренко В. Т. Про публічність і диспозитивність у кримінальному 

судочинстві України та їх значення / В. Т. Маляренко // Вісник Верховного 

Суду України. — 2004. — № 7. — С. 3—13. 

32. Маркуш М. А. Принцип змагальності у кримінальному процесі 

України : [монорафія] / Маркуш М. А. — Х. : Вапнярчук Н. М., 2007. — 208 с. 

33. Мірошніченко Т. М. Принципи кримінального процесу / Т. М. 

Мірошніченко // Правова держава Україна : проблеми, перспективи розвитку : 

короткі тези доп. та наук. повідомлень республіканської наук.-практ. конф. — 

Х., 1995. — С. 16—19. 

34. Михеєнко М. Конституційні принципи кримінального процесу / М. 

Михеєнко // Вісник Академії правових наук України. — Х., 1997. — № 2 (9). — 

С. 100—112. 

35. Навроцька В. В. Засада диспозитивності та її реалізація в 

кримінальному процесі України : [монографія] / Навроцька В. В. — Львів : 

ЛДУВС, 2010. — 440 с. 

36. Попелюшко В. О. До питання про зміст та правовий механізм 

забезпечення та реалізації права обвинуваченого на захист / В. О. Попелюшко // 

Адвокат. — 2002. — № 1. — С. 18—21. 

37. Рогальська В.В. Змагальність у досудовому провадженні (за 

матеріалами діяльності слідчих підрозділів ОВС) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та 

криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність» / В. В. 

Рогальська. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с.  

38. Тертишник В. М. Концептуальна модель системи принципів 

кримінального процесу  / В. М. Тертишник // Юрид. вісник України. — 2001. — 

1—7 лютого (№ 5). 

39. Трагнюк Р. Принципи і стандарти захисту учасників кримінального 

судочинства у міжнародних документах / Р. Трагнюк // Право України. — 2002. 

— № 8. — С. 26—32. 
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40. Удалова Л. Д. Кримінальний процес України : [підруч.] /Удалова 

Л.Д. — К. : ПАЛИВОДА А.В., 2007. — 352 с. 

41. Чурікова І. В. Всебічність, повнота й об’єктивність процесуальної 

діяльності слідчого : [навч. посіб.] / Чурікова І. В. ; за заг. ред. П. П. Підюкова. 

— К. : Калинівська друкарня, 2011. — 144 с. 

42. Чурікова І. В. Порушення прав та законних інтересів громадян на 

досудовому слідстві як наслідок недотримання порядку та умов проведення 

слідчих дій / І. В. Чурікова // Криміналістичні та процесуальні проблеми, що 

виникають під час проведення слідчих дій : матеріали міжнар. наук.-практ. 

конф., (Донецьк, 24 лист. 2006 р.) / М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-

т, Луган. держ. ун-т внутр. справ. — Донецьк, 2006. — С. 248—250. 

43. Шишкін В. Змагальність – принцип судочинства в демократичному 

суспільстві / В. Шишкін // Право України. — 1999. — № 12. — С. 21—24. 

44. Шишкін В. Диспозитивність – принцип судочинства / В. Шишкін // 

Право України. — 1999. — № 6. — С. 10—16. 

45. Яновська О. Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку 

змагального кримінального судочинства : [монографія] / Яновська О. Г. — К. : 

Прецедент, 2011. — 303 с. — Бібліогр. : с. 258—303. 

 

 

ТЕМА 3. Учасники кримінального процесу (4 годин). 

 

Семінарське заняття №1 (2 год.) 

 

Питання для обговорення: 

1. Учасники кримінального процесу: поняття і класифікація. 

2. Суд, слідчий суддя, присяжний як суб’єкти кримінально-процесуальної 

діяльності. 

3. Сторона обвинувачення в кримінальному процесі. Прокурор. Слідчий. 

Керівник органу досудового розслідування. Оперативні підрозділи. 

4. Сторона захисту в кримінальному процесі. Підозрюваний. 

Обвинувачений. Виправданий. Засуджений. Захисник. 

 

Семінарське заняття №2 (2 год.) 

Питання для обговорення: 

 

1. Потерпілий та його представник  

2.Інші учасники кримінального провадження. Заявник. Цивільний 

позивач та цивільний відповідач, їх представники. Свідок. Експерт. Спеціаліст. 

Секретар судового засідання. Особа відповідальна за перебування затриманих. 

 

Рекомендована література до Теми 3:  
1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 

від 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 

141. 
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2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 

квіт. 2012 р. // Голос України. - 2012. - 19 травня (№ 90-91). 

3. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30 черв. 1993 р. // 

Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 35. - Ст. 360. 

4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод // 

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

5. Рішення у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів 

України про відповідність Конституції України (конституційність) положень 

ст. 150 Кримінально-процесуального кодексу України щодо тяжкості злочину 

(справа про врахування тяжкості злочину при застосуванні запобіжного 

заходу): рішення Конституційного Суду України від 08 лип. 2003 р. // Вісник 

Конституційного. Суду України. - 2003. - № 3. - Ст. 34. 

6. Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття 

під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і 

досудового слідства (зі змінами та доповненнями): постан. Пленуму 

Верховного Суду України від 25 квіт. 2003 р. № 4 // Постанови Пленуму 

Верховного Суду України в кримінальних справах / [упоряд. В.В. Рожнова, 

А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова]. - К.: ПАЛИВОДА А. В., 2010. - С. 247-256. 

7. Про практику застосування судами застави як запобіжного заходу: 

постан. Пленуму Верховного Суду України від 26 берез. 1999 р. № 6 // Вісник 

Верховного Суду України. - 2003. - № 3. - С. 10-13. 

8.  Альперт С. А. Субъекты уголовного процесса / Альперт С. А. — Х. : 

НЮАУ, 1997. — 60 с. 

9. Бегма А. П. Прокурор як суб’єкт кримінально-процесуальної 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 

12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; 

оперативно-розшукова діяльність» / А. П. Бегма. — К., 2011. — 20 с. 

10. Булейко О. Л. Участь понятих у кримінальному процесі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний 

процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-розшукова 

діяльність» / О. Л. Булейко. — К., 2009. — 16 с. 

11. Давиденко С. В. Потерпілий як суб’єкт кримінально-процесуального 

доказування : [монографія] / Давиденко С. В. — Х. : Фінн, 2008. — 296 с. 

12. Зейкан Я. П. Захист у кримінальній справі : наук.-практ. комент. / 

Зейкан Я. П. — К. : КНТ, 2007. — 600 с. 

13. Каркач П. М. Державне обвинувачення в суді: конституційна функція 

прокуратури : [навч.-метод. посіб.] / Каркач П. М. — Х. : Право, 

2007. — 208 с. 

14. Кримінально-процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар / 

за заг. ред. В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка — [6-те вид., перероб. та допов.]. 

— К. : Юрисконсульт ; Юстініан, 2010. — 896 с. 

15. Кримінальний процес : підруч. / [Ю. М. Грошевий, Т. М. 

Мирошниченко, Д. В. Філін, С. В. Давиденко, В. І. Маринів, В. М. Іщенко, С. Б. 

Фомін, В. В. Вапнярчук, О. В. Капліна, О. Г. Шило] ; Нац. юрид. акад. ім. Я. 

Мудрого. — Х. : Право, 2010. — 606 с. 
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16. Корчева Т. В. Проблеми діяльності захисника у досудовому 

провадженні та в суді першої інстанції / Корчева Т. В. — Х. : Вапнярчук Н. М., 

2007. — 200 с. 

17. Кучевський П. В. Діяльність адвоката у кримінальному процесі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 

«Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-

розшукова діяльність» / П. В. Кучевський. — К., 2011. — 16 с. 

18. Михайлів С. В. Адвокат – представник потерпілого у крим. поцесі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 

«Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-

розшукова діяльність» / С. В. Михайлів. — К., 2011. — 18 с. 

19. Михеєнко М. М. Кримінальний процес України : [підруч.] / Михеєнко 

М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. — [2-ге вид., перероб. і доп.]. — К. : Либідь, 

1999. — 536 с. 

20. Мовчан Г. В. Процесуальні повноваження прокурора у досудовому 

провадженні та в суді першої інстанції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; 

судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність» / Г. В. Мовчан. — Х., 

2010. — 20 с. 

21. Письменний Д. П. Слідчий органу досудового розслідування : 

проблеми правової регламентації в проекті Кримінального процесуального 

кодексу України / Д. П. Письменний // Проблеми реформування кримінально-

процесуального та кримінального законодавства України : матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф. (Харків, 14 жовт. 2011 р.). — Х., 2011. — С. 182—186. 

22. Удалова Л. Д. Кримінальний процес України : [навч. посіб.] / Удалова 

Л. Д. — К. : ПАЛИВОДА А. В., 2007. — 352 с. 

23. Удалова Л. Д. Суб’єкти кримінально-процесуального доказування : 

[навч. посіб.] / Л. Д. Удалова, О. В. Рибалка. — К. : КНТ, 2012. — 160 с. 

24. Черненко А.П. Повірений – новий учасник кримінального процесу / 

А.П. Черненко/ Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні 

науки. Спецвипуск. К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 

2014.- С.357-362. 

25. Черненко А.П. Проблеми роз’яснення прав учасникам кримінального 

провадження / А.П. Черненко/ «Стан та перспективи розвитку юридичної 

науки»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. 

Дніпропетровськ, 3-4 жовтня 2014 р. – Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ», 

2014,- С.97-99.  

26. Черненко А.П., Шиян А.Г. Право особи на набуття статусу 

підозрюваного у кримінальному провадженні / А.П.Черненко, А.Г. Шиян // 

Порівняльно-аналітичне право - електронне наукове фахове видання 

юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 

2016.- №2.- С. 244-247. 

27. Черненко А.П., Шумакова В.О. Щодо місця особи, відповідальної за 

перебування затриманих серед учасників кримінального провадження / 

А.П. Черненко, В.О. Шумакова / Актуальні питання та проблеми правового 
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регулювання суспільних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Дніпропетровськ, 4-5 березня 2016 р. – Дніпропетровськ : ГО 

«Правовий світ», 2016, - С.109-112.  

 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ № 2 

 

ТЕМА 4. Докази і доказування у кримінальному процесі (2 години). 

 

Семінарське заняття №1 (2 год.) 

Запитання для обговорення: 

 

1. Докази: поняття та класифікація. Види доказів. 

2. Поняття та структура кримінального процесуального доказування. 

3. Предмет і межі доказування у кримінальному процесі. 

4. Характеристика процесуальних джерел доказів. 

 

Рекомендована література до Теми 4:  
1. Конституція України від 28.06.1996 р. // 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 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 (з наступними змінами та 

доповненнями). 

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

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

наступними змінами. 

8. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» // Газета «Голос 

України» від 16.07.2016 р. – № 132-133.  

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

5.07.2012 року. 

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

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

11. Кримінальний кодекс від 5 квітня 2001 р. 

12. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. 
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13. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 

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

серпня 2012 року. 

14. 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 
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ТЕМА № 5. Заходи забезпечення кримінального провадження (4 

годин). 

 

Семінарське заняття №1 (2 год.) 

 

Питання для обговорення: 

1. Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального 

провадження. 

2. Види заходів забезпечення кримінального провадження та загальні 

правила їх застосування: 

— Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.  

— Накладення грошового стягнення.  

— Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. 

— Відсторонення від посади. 

— Тимчасовий доступ до речей і документів. 

— Тимчасове вилучення майна. 

— Арешт майна. 

 

Семінарське заняття №2 (2 год.) 

Питання для обговорення: 

 

 1. Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх застосування. 

— Особисте зобов’язання.  

— Особиста порука.  

— Домашній арешт.  

— Застава 

— Тримання під вартою. 

— Затримання, як тимчасовий запобіжний захід. 

 

Рекомендована література до Теми 5:  
1. Конституція України від 28.06.1996 р. // 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. 
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ТЕМА 6. Загальні положення досудового розслідування (2 годин). 

 

Семінарське заняття № 1 (2 год.) 

 

Питання для обговорення: 

1. Поняття та система загальних положень досудового розслідування. 
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2. Форми досудового розслідування (Досудове слідство та дізнання): 

поняття, види, порядок провадження. 

3. Характеристика загальних положень досудового розслідування. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на практичних та 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 

 


