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1. Теми практичних занять 

 

Тема 2. Процесуальне оформлення дій і рішень слідчого при застосуванні 

загальних положень досудового розслідування   

 

Практичне заняття № 1. – 2 год. 

 

Завдання по виконанню практичних робіт: 

 

1. 01 грудня 2015 року до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в 

Дніпропетровській області по телефону надійшло повідомлення про вчинення 

крадіжки з квартири Сіромахи Сергія Сергійовича, 23 січня 1975 року 

народження, уродженця м. Дніпропетровська, українця, освіта вища, не 

одруженого, працює на ПП «Сидоренко» бухгалтером, проживає: м. 

Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд. 27, кв. 4.  

Членам слідчо-оперативної групи, які прибули на місце події, Сіромаха 

С.С. повідомив, що 1 грудня о 7 годині він пішов на роботу, зачинивши вхідні 

двері на замок. Повернувшись о 15 годині того ж дня, виявив, що вхідні двері 

квартири відчинені. Всередині квартири розкидані речі, середнє скло на 

балконному вікні розбито. З квартири викрадено: 1) ДВД-програвач «Піонер» 

вартістю 500 грн.; 2) мобільний телефон «Нокіа» IMEI 55864255788332/125 

вартістю 2000 грн., 3) ноутбук «Acer» вартістю 4200 грн. 

В ході огляду місця події встановлено, що квартира Сіромахи С.С. 

знаходиться на першому поверсі першого під’їзду п’ятиповерхового будинку. 

Вхідні двері квартири металеві, видимих пошкоджень не мають. Всередині 

квартира складається з коридору, кухні, туалетної та ванної кімнат, зали та 

балкону.  

В коридорі праворуч від вхідних дверей стоїть трюмо, на якому 

знаходиться зарядний пристрій телефону «Нокіа», підключений до електричної 

мережі. Дверцята трюмо відкриті. 

Прямо від вхідної двері знаходиться кухня, обстановка в ній не порушена. 

В залі, яка розташована справа від коридору, знаходиться тумбочка, шафа та 

диван. На верхній полиці тумбочки стоїть телевізор. Двері шафи відчинені, в 

лівому її відділенні полички порожні. Навпроти цього відділення на підлозі 

лежать деякі речі. Двері на балкон відчинені, видимих пошкоджень не мають. 

Балкон облаштований віконною рамою з трьома заскленими частинами. Скло в 

середній з них розбито, його уламки лежать на підлозі балкону. На внутрішній 

стороні нижньої частини віконної рами, скло в якій розбито, виявлені три 

відбитки папілярних узорів пальців, які перекопійовані на дактилоплівки. 

Завдання:  

- скласти протокол прийняття заяви від Сіромахи С.С. про вчинене 

кримінальне правопорушення;  

- потерпілому Сіромасі С.С. вручити пам’ятку про процесуальні права 

та обов’язки;  
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- скласти повідомлення про прийняття і реєстрацію заяви про вчинене 

кримінальне правопорушення; 

- скласти протокол огляду місця події. 

 
 

Практичне заняття № 2. – 2 год. 
 

Завдання по виконанню практичних робіт: 

За вказівкою начальника слідчого відділу Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС 

України в Дніпропетровській області до проведення досудового розслідування 

по цьому злочину приступив слідчий Н. (вказується П.І.Б. студента).  

Під час допиту 2 грудня потерпілий Сіромаха С.С. повідомив ті ж 

відомості, що ним були викладені в протоколі прийняття заяви про вчинене 

кримінальне правопорушення. Окрім того Сіромаха С.С. зазначив, що 

підходячи до свого будинку, він побачив, як перед ним з під’їзду вийшов 

чоловік європейської національності, віком 30-35 років, худорлявої статури, 

одягнений в чорну куртку і светр, сині джинси, чорні чобітки. Чоловік 

привернув його увагу тим, що ніс у правій руці ДВД-програвач «Піонер» сірого 

кольору, який був схожий на його власний.  

Завдання: 

- від імені слідчого скласти повідомлення прокурору про початок 

досудового розслідування. 

 

Практичне заняття № 3. – 2 год. 

 

Завдання по виконанню практичних робіт: 

 

Сіромаха С.С. повідомив, що з метою відшукання викраденого 

мобільного телефону пішов на радіоринок, що знаходиться в приміщенні 

Спортивного комплексу «Метеор». На торговому місці № 20 він побачив 

мобільний телефон аналогічної моделі, заводський номер (IMEI) якого 

повністю відповідав заводському номеру викраденого у нього телефону. 

Завдання: 

- скласти протокол допиту потерпілого Сіромахи С.С. 

 

Виходячи з показань Сіромахи С.С. про те, що на торговому місці № 20 

радіоринку знаходиться викрадений мобільний телефон, 3 грудня слідчий 

вирішив прибути до вказаного місця і здійснити його огляд. З’ясувавши, що 

його орендарем є реалізатор Кузін Віталій Максимович (інші відомості про 

його особистість придумати самостійно), слідчий разом з ним, а також з 

потерпілим Сіромахою С.С. провів огляд цього місця і мобільного телефону (із 

застосуванням фотографування), на який вказав Сіромаха С.С. як на свій. Після 

проведення огляду слідчий вилучив цей телефон.  

Завдання:  
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- скласти протокол огляду робочого місця Кузіна В.М. і виявленого у 

нього телефону; 

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

напрацьовані під час заняття:  
- Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування. Етапи 

досудового розслідування. Дізнання і досудове слідство як форми досудового 

розслідування. Єдиний реєстр досудових розслідувань.  

- Особливості розслідування кримінальних проступків. Поняття і 

значення загальних положень досудового розслідування. Підслідність та її 

види. Початок та місце провадження досудового розслідування.  

- Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження. 

Об’єднання і виділення досудового розслідування. Розгляд клопотань під час 

досудового розслідування.  

- Процесуальний порядок ознайомлення з матеріалами досудового 

розслідування. Недопустимість розголошення відомостей досудового 

розслідування. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів.  

- Використання науково-технічних засобів під час досудового 

розслідування. Розслідування кримінальних правопорушень слідчою групою.  

 

Рекомендована література до Теми 2: 

 

1. Конституція України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV // Офіційний веб-сайт 

Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua// 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 

4651-VI // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 

3. Про прокуратуру: Закон України від 2 березня 2014 року № 1789-XII // 

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

доступу: http://zakon.rada.gov.ua 

4. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 березня 2014 року № 

2453-VI // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 

5. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 

року № 2135-XII // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 

http://zakon.rada.gov.ua/
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№ 422/96-ВР // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 

7. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 

року № 5076-VI // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 

8. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 року № 565-XII // Офіційний 

веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua 

9. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 року № 

2229-XII // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 

10. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 року № 4038-XII 

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

доступу: http://zakon.rada.gov.ua 

11. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні 

[Текст]: наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн / 

Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.gp.gov.ua 

13. Басиста І.В. Прийняття і виконання рішень слідчого на стадії досудового 

розслідування / І.В. Басиста. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2011. – 500 с. 
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вітчизняний шлях / М. Сенаторов // Право України. – 2006. – № 5. – С. 130–133. 

37. Толочко О.М. Правова природа процесуального керівництва прокурором 

досудовим розслідуванням / О.М. Толочко // Вісник Національної академії 

прокуратури України. – 2012. – № 2. – С. 60–64. 

38. Трагнюк Р. Функції прокурора на досудовому слідстві / Р. Трагнюк // Право 

України. – 2007. – № 4. – С. 60. 

39. Черечукіна Л. Інститут понятих: гарантія додержання законності або 

процесуальний архаїзм / Л. Черечукіна // Право України. – 1999. – № 6. – С. 80–

83.  

 

 

ТЕМА 3. Процесуальне оформлення дій і рішень слідчого, направлених на 

отримання (збирання) та перевірку доказів 



 

 

9 

 

 

Практичне заняття № 1. – 2 год. 

 

Завдання по виконанню практичних робіт: 

 

Виходячи з показань Сіромахи С.С. про те, що на торговому місці № 20 

радіоринку знаходиться викрадений мобільний телефон, 3 грудня слідчий 

вирішив прибути до вказаного місця і здійснити його огляд. З’ясувавши, що 

його орендарем є реалізатор Кузін Віталій Максимович (інші відомості про 

його особистість придумати самостійно), слідчий разом з ним, а також з 

потерпілим Сіромахою С.С. провів огляд цього місця і мобільного телефону (із 

застосуванням фотографування), на який вказав Сіромаха С.С. як на свій. Після 

проведення огляду слідчий вилучив цей телефон.  

Завдання:  

- скласти протокол огляду робочого місця Кузіна В.М. і виявленого у 

нього телефону. 

 

Практичне заняття № 2. – 2 год. 

 

Завдання по виконанню практичних робіт: 

 

Під час допиту як свідка Кузін В.М. показав, що вилучений мобільний 

телефон він придбав 2 грудня за 550 грн. у свого знайомого Бугайова Руслана 

Вікторовича (прізвисько «Чача»), проживає: м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 

буд. 16, кв. 42, який час від часу приходить, щоб продати чи придбати мобільні 

телефони. Інших анкетних даних Бугайова він не знає, однак впізнати 

останнього може.  

Завдання:  

- скласти протокол допиту свідка Кузіна В.М. 

 

 

Практичне заняття № 3. – 2 год. 

 

Завдання по виконанню практичних робіт: 

 

 

Вжитими слідчим заходами встановлено, що мобільний телефон Кузіну 

В.М. продав Бугайов Руслан Вікторович, 19 січня 1987 р.н., уродженець м. 

Дніпропетровська, українець, гр-н України, освіта повна середня, не 

одружений, працює вантажником на ПП „Саймінерал”, проживає: м. 

Дніпропетровськ, вул. Гоголя, буд. 16, кв. 42, раніше не судимий.  

Завдання: 

- скласти протокол пред’явлення для впізнання особи. 
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Практичне заняття № 4. – 2 год. 

 

Завдання по виконанню практичних робіт: 

 

6 грудня за викликом слідчого Бугайов Р.В. прибув для проведення 

процесуальних дій. З метою встановлення причетності до вчинення даної 

крадіжки слідчий пред’явив Бугайова Р.В. потерпілому Сіромасі С.С. В ході 

слідчої дії потерпілий впевнено впізнав Бугайова Р.В. як чоловіка, що виходив з 

під’їзду зі схожим на його ДВД-програвачем.  

Завдання: 

- скласти протокол пред’явлення для впізнання особи. 

 

 

Практичне заняття № 5. – 2 год. 

 

Завдання по виконанню практичних робіт: 

 

Враховуючи, що за місцем проживання Бугайова Р.В. може знаходитися 

викрадене у Сіромахи С.С. майно (ноутбук, ДВД-плеєр), 6 грудня слідчий 

звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровськ з 

клопотанням про проведення обшуку в квартирі Бугайова Р.В.  

Розглянувши клопотання, суддя виніс ухвалу про проведення обшуку. В 

ході обшуку, проведеного 6 вересня з участю Бугайова Р.В. і в присутності його 

матері Бугайової Людмили Миколаївни, ноутбук та ДВД-плеєр не було 

знайдено.  

 

Завдання: 

- скласти клопотання про проведення обшуку; 

- скласти протокол обшуку. 

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

напрацьовані під час заняття:  
–  загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих 

(розшукових) дій; 

 – процесуальне оформлення допиту. Особливості складання протоколу 

допиту малолітньої або неповнолітньої особи;  

– процесуальне оформлення пред’явлення для впізнання (його видів). 

Особливості складання протоколу при впізнанні особи в умовах забезпеченні 

безпеки учасників кримінального судочинства; 

– процесуальне оформлення проведення допиту та пред’явлення для 

впізнання в режимі відео конференції; 

– процесуальне оформлення проведення обшуку (його видів) та його 

результатів. Процесуальне оформлення проведення огляду (його видів) та його 

результатів; 
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– складання протоколу слідчого експерименту. Процесуальне 

оформлення проведення освідування та його результатів; 

– процесуальне оформлення призначення різних видів експертиз, 

отримання зразків для проведення експертизи.  
 

 
Рекомендована література до теми 3: 

 1.Конституція України [Електронний ресурс] : прийнята 26 черв. 1998 р. 

— Режим доступу : http:// search. ligazakon. ua //_doc 2.usf / link 1 / TO12341.html 

2.Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс] : прийнятий 5 квіт. 

2001 р.; станом на 23 верес. 2010 року. — Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14 

3.Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 

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

4.Про інформацію : Закон України від 2 жовт 1992 р. // Відомості 

Верховної Ради України. — 1992. — № 48. — Ст. 650. 

5.Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 

1950 року. Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції : 

Закон України від 17 лип. 1997 р. // Голос України. — 1997. — 18 липня. 

6.Про судову експертизу : Закон України від 25 лют. 1994 р. // Відомості 

Верховної Ради України. — 1994. — № 28. — Ст. 232. 

7.Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 лип. 2010 р. // 

Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 41—42, № 43, № 44—45. — 

Ст. 529. 

8.Рішення у справі за конституційним зверненням громадянина 

Солдатова Геннадія Івановича про офіційне тлумачення положень статті 59 

Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, 

статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа 

про право вільного вибору захисника) : рішення Конституційного Суду України 

від 16 лист. 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 47. — Ст. 1375. 

9.Рішення у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя 

Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 

Конституції України (справа про право на правову допомогу) : рішення 

Конституційного Суду України № 23-рп/2009 від 30 верес. 2009 р. // Офіційний 

вісник України. — 2009. —№ 79. — Ст. 2694. 
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10.Альперт С. А. Субъекты уголовного процесса / Альперт С. А. — Х. : 

НЮАУ, 1997. — 60 с. 

11.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. 

12.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. 

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

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

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

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

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

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

2007. — 208 с. 

16.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. 

17.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. 

18.Корчева Т. В. Проблеми діяльності захисника у досудовому 

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

2007. — 200 с. 

19.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. 

20.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. 
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21.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. 

22.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. 

23.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. 

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

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

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

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

 

  ТЕМА 4. Кримінальне процесуальне документування застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження 

 

Практичне заняття № 1. – 2 год. 

 

Завдання по виконанню практичних робіт: 

 

Враховуючи, що Бугайов Р.В. має постійне місце роботи і проживання, 

раніше не судимий, інші обставини, що характеризують особистість 

підозрюваного і вчинене ним кримінальне правопорушення, 7 грудня слідчий 

прийняв рішення про застосування до нього запобіжного заходу - особистого 

зобов’язання.  

Завдання: 

- скласти клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді 

особистого зобов’язання.  

 

 

Практичне заняття № 2. – 2 год. 

 

Завдання по виконанню практичних робіт: 

За результатами розгляду клопотання слідчий суддя обрав відносно 

Бугайова Р.В. запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, про що 
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склав ухвалу. Факт вручення копії ухвали підозрюваному слідчий оформив 

протоколом. 

Завдання: 

- скласти протокол про оголошення підозрюваному ухвали слідчого судді 

щодо застосування запобіжного заходу та вручення її копії. 

 

 

Практичне заняття № 3. – 2 год. 

 

Завдання по виконанню практичних робіт: 

 

Після неявки до слідчого за результатами розгляду клопотання слідчий 

суддя обрав відносно Бугайова Р.В. запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою, про що склав ухвалу. Факт вручення копії ухвали підозрюваному 

слідчий оформив протоколом. 

Завдання: 

- скласти клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді 

особистого зобов’язання.  

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

напрацьовані під час заняття:  
 
- Види заходів забезпечення кримінального провадження. Загальні 

правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.  

- Процесуальне оформлення слідчим рішень про виклик учасників 

кримінального провадження.  

- Види запобіжних заходів, мета і підстави їх застосування. Обставини, 

що враховуються при обранні запобіжного заходу.  

- Структура і зміст клопотання слідчого про застосування запобіжних 

заходів. 
Рекомендована література до теми 4: 

 1.Конституція України [Електронний ресурс] : прийнята 26 черв. 1998 р. 

— Режим доступу : http:// search. ligazakon. ua //_doc 2.usf / link 1 / TO12341.html 

2.Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс] : прийнятий 5 квіт. 

2001 р.; станом на 23 верес. 2010 року. — Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14 

3.Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 

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

4.Про інформацію : Закон України від 2 жовт 1992 р. // Відомості 

Верховної Ради України. — 1992. — № 48. — Ст. 650. 
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5.Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 

1950 року. Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції : 

Закон України від 17 лип. 1997 р. // Голос України. — 1997. — 18 липня. 

6.Про судову експертизу : Закон України від 25 лют. 1994 р. // Відомості 

Верховної Ради України. — 1994. — № 28. — Ст. 232. 

7.Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 лип. 2010 р. // 

Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 41—42, № 43, № 44—45. — 

Ст. 529. 

8.Рішення у справі за конституційним зверненням громадянина 

Солдатова Геннадія Івановича про офіційне тлумачення положень статті 59 

Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, 

статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа 

про право вільного вибору захисника) : рішення Конституційного Суду України 

від 16 лист. 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 47. — Ст. 1375. 
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  ТЕМА 5. Процесуальні акти, пов’язані з повідомленням про підозру 

 

Практичне заняття № 1. – 2 год. 

 

Завдання по виконанню практичних робіт:  

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

напрацьовані під час заняття:  
 

- Випадки повідомлення про підозру. Поняття наявності достатніх доказів 

для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення. 

- Зміст письмового повідомлення про підозру. 

- Порядок вручення письмового повідомлення про підозру. Повідомлення 

підозрюваному про його права та їх роз’яснення. 

- Підстави і процесуальний порядок зміни повідомлення про підозру 

 - Процесуальний порядок допиту підозрюваного та його оформлення. 

Протокол допиту підозрюваного як основний засіб фіксації його показань. 

 

 

ТЕМА 6. Оформлення процесуальних дій і рішень на етапі зупинення 

та закінчення досудового розслідування 

 

Практичне заняття № 1. – 2 год. 

 

Завдання по виконанню практичних робіт:  

 

Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми 

для складання обвинувального акта, 20 грудня слідчий повідомив 

підозрюваному Бугайову Р.В. та його захиснику Бородіну І.В. про завершення 

досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового 

розслідування.  

Завдання: 

- скласти повідомлення підозрюваному та його захиснику про завершення 

досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового 

розслідування. 

Практичне заняття № 2. – 2 год. 

 

Завдання по виконанню практичних робіт:  

 

Ознайомившись в присутності захисника з матеріалами досудового 

розслідування, Бугайов Р.В. клопотань не заявив. 

Завдання: 

- скласти протокол ознайомлення підозрюваного та його захисника з 

матеріалами досудового розслідування.  
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Практичне заняття № 3. – 2 год. 

 

Завдання по виконанню практичних робіт: 

 Після ознайомлення підозрюваного та його захисника з матеріалами 

досудового розслідування слідчий, виконуючи вимоги ч. 7 ст. 290 КПК 

України, повідомив потерпілому Сіромасі С.С. про завершення досудового 

розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. У 

призначений час Сіромаха С.С. для ознайомлення з матеріалами досудового 

провадження не прибув, повідомивши слідчого по телефону про відсутність 

бажання це робити. 

Завдання: 

- скласти повідомлення потерпілому про завершення досудового 

розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. 

 

Практичне заняття № 4. – 2 год. 

 

Завдання по виконанню практичних робіт: 

 

5 грудня 2012 р. о 8 годині ранку Зубрицький Петро Михайлович, який 

мешкає в двокімнатній квартирі одноповерхового будинку №7 по вул. Матвєєва 

у м. Павлограді, закрив двері і пішов на роботу. 

У період з 10 до 11 години сусідка Зубрицького Громова Надія Миколаївна, 

повертаючись з магазину, звернула увагу на незнайомого чоловіка років 20-25, 

який вийшов із двору будинку, де мешкає Зубрицький П.М., тримаючи в руках 

спортивну сумку чорного кольору з червоними полосами. Вона запам’ятала 

його обличчя. 

Близько 13 години Зубрицький повернувся з роботи на обід і побачив, що з 

його квартири хтось вчинив крадіжку його особистих речей: сумки  спортивної 

чорного кольору, годинника японського виробництва ―Орієнт‖ і грошей в сумі 

1500 гривень. 

Через день після злочину злодій був затриманий на ринку під час продажу 

годинника, який у нього було вилучено. Затриманим виявився Кротов Юрій 

Петрович, 1980 року народження, який місяць тому повернувся із колонії, де 

відбував покарання за крадіжку із квартири (строк покарання 4 роки). Під час 

допиту підозрюваний пояснив, що сумка, викрадена ним у Зубрицького, була 

залишена ним у своєї сестри – Барабаш Лідії Петрівни, яка мешкає за адресою: 

м. Павлоград, вул. Радіаторна, 12. 

Виконавши вимоги ст. 290 КПК України, слідчий приступив до складання 

обвинувального акта. 

Завдання: 

- скласти  обвинувальний акт за вищевказаною фабулою. 

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

напрацьовані під час заняття:  
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- Підстави та порядок зупинення досудового розслідування. Оголошення 

розшуку підозрюваного. Підстави і процесуальний порядок відновлення 

досудового розслідування. Процесуальне оформлення рішень про зупинення і 

відновлення досудового розслідування, оголошення розшуку підозрюваного. 

- Форми закінчення досудового розслідування. 

- Підстави і порядок закриття кримінального провадження слідчим, його 

процесуальне оформлення. 

- Підстави і процесуальний порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності, його процесуальне оформлення. 

- Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про 

застосування примусових заходів медичного або виховного провадження. 

Відкриття матеріалів іншій стороні. Структура і зміст обвинувального акту. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на практичних 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 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


