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1. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 3. Підстави та порядок прийняття процесуальних рішень в стадії 

досудового розслідування. 

 

Практичне заняття – 2год. 

 

ПЛАН 

5 грудня 2014 р. о 8 годині ранку Зубрицький Петро Михайлович, який 

мешкає в двокімнатній квартирі одноповерхового будинку №7 по вул. 

Високовольтній  у м. Дніпропетровську, 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 у 

його квартирі 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, 1987 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. Дніпропетровськ, вул. Радіаторна, 12. 
 

Завдання: 

Згідно фабули скласти документи про проведення наступних 

процесуальних дій: 

- постанову про початок досудового розслідування; 

- протокол допиту потерпілого Зубрицького П.М. 

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

напрацьовані під час заняття: студенти повинні продемонструвати вміння 
викреслити основні положення, ілюструвати їх застосування, а також робити 
практично значимі висновки із теоретичних положень. 

Під час вивчення даної теми рекомендується особливу увагу звернути на 

питання щодо поняття і значення загальних положень досудового 

розслідування.  
  

Рекомендована література до Теми 3:  
1.Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і 

доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с. 
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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 організацію діяльності органів досудового слідства системи МВС 

України : наказ МВС України від 31 берез. 2008 р. № 160. 

4.Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового 

слідства з оперативними підрозділами ОВС на стадіях документування 

злочинних дій, реалізації оперативних матеріалів, розслідування кримінальної 

справи та її розгляді в суді : наказ МВС України від 07 верес. 2005 р. № 777. 

5.Про проведення експерименту щодо апробації вертикальної системи 

підпорядкування слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : наказ 

МВС України від 15 черв. 2011 р. № 336. 

6.Азаров Ю. І. Кримінально-процесуальне право України : [навч. посіб.] / 

Азаров Ю. І., Заїка С. О., Фатхутдінов В. Г.  — К. : Кутеп, 2008. — 430 с. 

7.Басиста І. В Прийняття і використання рішень слідчого на стадії 

досудового розслідування : [монографія] / Басиста І. В. — Івано-Франківськ, 

2011. — 532 с. 

8.Городецька М. С Кримінально-процесуальна компетенція слідчого 

органів внутрішніх справ : [монографія]  / Городецька М. С. ; за ред. Л. М. 

Лобойка ; МВС України. ДД УВС. — Дніпропетровськ : Ліра –ЛТД, 2010. — 

231 с. 

9.Досудове розслідування кримінальних справ : [навч.-практ. посіб.] /  Ю. 

І. Грошевий, В. В. Вапнярчук, О. В. Капліна, О. Г. Шило] ; за заг. ред. Ю. М. 

Грошевого. — Х. : ФІНН, 2009. — 328 с. 

10.Дубинский А. Я. Производство предварительного расследования 

органами внутренних дел / Дубинский А. Я. — К. : КВШ МВД СССР, 1987. — 

65 с. 

11.Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України : [підруч.] / Є. Г. 

Коваленко, В. Т. Маляренко. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 688 с. 

12.Кримінально-процесуальне право України : [підруч.] / за ред. Ю. П. 

Аленіна. — Х. : Одіссей, 2009. — 816 с. 

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

М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. — K. : Либідь, 1999. — 532 с. 

14.Строган А. Ю Клопотання як самостійний інститут кримінально-

процесуального права: заявлення, розгляд та вирішення клопотань на 

досудовому слідстві : [монографія]  / Строган А. Ю. — К. : Істина, 2009. — 455 

с. 

15.Удалова Л.Д Кримінальний процес України : [підруч.] / Удалова Л. Д. 

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

 

ТЕМА 4. Підстави та порядок прийняття рішень в стадії судового 

розгляду 

Практичне заняття – 2год. 

 

ПЛАН 
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Суддя Соборного району міста Дніпро общей юрисдикции Белугин призначив 

підготовче провадження у справі, повідомивши про це прокурора, захисника та 

підозрюваного за 5 діб до слухання. В призначений час прокурор не з’явився з 

невідомих причин. 

Судья провів підготовче засідання без прокурора і прийняв рішення про 

повернення матеріалів провадження прокуророві без пояснення причин. 

Завдання: 

1. Які питання вирішуються під час стадії підготовчого провадження? 

2. Чи правильне рішення судді? 

3. За фабулою, наданої до теми 3 складіть ухвалу про призначення матеріалів 

провадження до розгляду по суті. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: студенти повинні продемонструвати вміння 
викреслити основні положення, ілюструвати їх застосування, а також робити 
практично значимі висновки із теоретичних положень. 

Під час вивчення даної теми рекомендується особливу увагу звернути на 

питання щодо сутності стадії підготовчого провадження та рішень, які під час 

неї приймаються.  

 
Рекомендована література до Теми 4:  
 

1.Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 

28 черв. 1996 р. : із змін. і доповн. — К. : Атіка, 2006. — 64 с. 

2.Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 

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

3.Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового 

слідства з оперативними підрозділами ОВС на стадіях документування 

злочинних дій, реалізації оперативних матеріалів, розслідування кримінальної 

справи та її розгляді в суді : наказ МВС України від 07 верес. 2005 р. № 777. 

4.Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя : 

постан. Пленуму Верховного Суду України від 01 лист. 1996 р. № 9 // 

Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / 

[упоряд. В. В. Рожнова, А. С. Сизоненко, Л. Д. Удалова]. — К. : ПАЛИВОДА 

А. В.,  2010. — С. 163—168. 

5.Про застосування законодавства, що забезпечує незалежність суддів 

[Електронний ресурс] : постан. Пленуму Верховного Суду України від 12 квіт. 

1996 р. № 4 ; зі змінами, внесеними постан. Пленуму Верховного Суду України 

від 03 груд. 1997 р. № 12. — Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-96 

6.Азаров Ю. І. Кримінально-процесуальне право України : [навч. посіб.] / 

Азаров Ю. І., Заїка С. О., Фатхутдінов В. Г. — К. : Кутеп, 2008. — 430 с. 

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

закону в кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / 

Гринюк Володимир Олексійович. — К., 2004. — 228 с. 
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8.Каркач П. М.  Організація роботи прокуратури району (міста) по 

підтриманню державного обвинувачення в суді : [навч. посіб.] / П. М. Каркач, І. 

Е. Краснолобов. — Х. : Торнадо, 2003. — 94 с. 

9.Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України : [підруч.] / Є. Г. 

Коваленко, В. Т. Маляренко. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 688 с. 

10.Прокурорський нагляд в Україні : курс лекцій для студ. юрид. вищ. 

навч. закл. / [В. Т. Нор, Я. О. Береський, І. І. Когутич, З. Д. Котик, М. В. Гузела] 

; ред. В. Т. Нор ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Кафедра кримінального 

процесу і криміналістики. — Львів : Тріада плюс, 2002. — 280 с. 

11.Оверчук С. В Поняття та види підсудності в кримінальному процесі 

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

12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза» / С. В. 

Оверчук. — К., 2005. — 20 с. 

12.Сердюк В. В. Юрисдикція судів України за спеціалізацією : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 «Судоустрій ; 

прокуратура та адвокатура» / В. В. Сердюк. — К., 2003. — 19 с. 

13.Яновська О. Г. Окремі питання доказування в змагальному 

кримінальному процесі / О. Г. Яновська // Юридична Україна : наук. журнал. — 

2009. — № 11—12. — С. 234—240. 

 

 

2. Теми семінарських занять 

 

 

ТЕМА 3. Підстави та порядок прийняття процесуальних рішень в стадії 

досудового розслідування. 

 

 

Семінарське заняття – 1 год. 

План: 

1.Загальна характеристика стадії досудового розслідування. 

2.Види процесуальних рішень, що приймаються в стадії досудового 

розслідування. 

3.Підстави, види та порядок прийняття рішень, направлених на збирання 

та перевірку доказів. Види, підстави прийняття та процесуальне оформлення 

рішень про провадження слідчих (розшукових) дій.  

4.Види, підстави прийняття та процесуальне оформлення рішень про 

провадження негласних слідчих (розшукових) дій.  

5.Рішення, які визначають правове становище учасників провадження. 

Підстави та порядок набуття особою статусу підозрюваного 

6.Рішення про застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження. Клопотання слідчого, прокурора про застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження.  

7.Підстави, види та порядок прийняття рішень про застосування 

запобіжних заходів. Клопотання слідчого, прокурора про застосування 
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запобіжних заходів. Рішення слідчого судді про застосування запобіжного 

заходу або про відмову в цьому, підстави ухвалення, їх зміст та структура. 

Рішення про зміну та скасування запобіжних заходів: підстави та порядок 

прийняття. 

8.Поняття, види та порядок прийняття рішень, направлених на рух 

кримінального провадження та вирішення інших поточних питань у ході 

провадження. Поняття і форми закінчення досудового розслідування.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

стадія досудового розслідування; провадження слідчих (розшукових) дій; 

заходи забезпечення кримінального провадження; форми закінчення 

досудового розслідування.  

  
Рекомендована література до Теми 3: 

1.Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і 

доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с. 

2.Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 

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

3.Про організацію діяльності органів досудового слідства системи МВС 

України : наказ МВС України від 31 берез. 2008 р. № 160. 

4.Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового 

слідства з оперативними підрозділами ОВС на стадіях документування 

злочинних дій, реалізації оперативних матеріалів, розслідування кримінальної 

справи та її розгляді в суді : наказ МВС України від 07 верес. 2005 р. № 777. 

5.Про проведення експерименту щодо апробації вертикальної системи 

підпорядкування слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : наказ 

МВС України від 15 черв. 2011 р. № 336. 

6.Азаров Ю. І. Кримінально-процесуальне право України : [навч. посіб.] / 

Азаров Ю. І., Заїка С. О., Фатхутдінов В. Г.  — К. : Кутеп, 2008. — 430 с. 

7.Басиста І. В Прийняття і використання рішень слідчого на стадії 

досудового розслідування : [монографія] / Басиста І. В. — Івано-Франківськ, 

2011. — 532 с. 

8.Городецька М. С Кримінально-процесуальна компетенція слідчого 

органів внутрішніх справ : [монографія]  / Городецька М. С. ; за ред. Л. М. 

Лобойка ; МВС України. ДД УВС. — Дніпропетровськ : Ліра –ЛТД, 2010. — 

231 с. 

9.Досудове розслідування кримінальних справ : [навч.-практ. посіб.] /  Ю. 

І. Грошевий, В. В. Вапнярчук, О. В. Капліна, О. Г. Шило] ; за заг. ред. Ю. М. 

Грошевого. — Х. : ФІНН, 2009. — 328 с. 

10.Дубинский А. Я. Производство предварительного расследования 

органами внутренних дел / Дубинский А. Я. — К. : КВШ МВД СССР, 1987. — 

65 с. 

11.Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України : [підруч.] / Є. Г. 

Коваленко, В. Т. Маляренко. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 688 с. 
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12.Кримінально-процесуальне право України : [підруч.] / за ред. Ю. П. 

Аленіна. — Х. : Одіссей, 2009. — 816 с. 

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

М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. — K. : Либідь, 1999. — 532 с. 

14.Строган А. Ю Клопотання як самостійний інститут кримінально-

процесуального права: заявлення, розгляд та вирішення клопотань на 

досудовому слідстві : [монографія]  / Строган А. Ю. — К. : Істина, 2009. — 455 

с. 

15.Удалова Л.Д Кримінальний процес України : [підруч.] / Удалова Л. Д. 

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

 

ТЕМА 4. Підстави та порядок прийняття рішень в стадії судового 

розгляду 

 

Семінарське заняття – 1 год. 

План: 

1.Загальна характеристика стадії судового розгляду. Частини судового 

розгляду. Види рішень, які приймаються в стадії судового розгляду. 

2.Межі судового розгляду. Зміна обвинувачення прокурором, її правові 

наслідки. Складання нового обвинувального акту, його зміст, структура. 

Відмова прокурора від підтримання обвинувачення, повна і часткова відмова 

від обвинувачення.  

3.Зміст постанови прокурора про відмову від обвинувачення. Рішення про 

висунення додаткового обвинувачення: поняття, форма і зміст. Поняття та види 

судових рішень. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

стадія судового розгляду; межі судового розгляду; види судових рішень. 

 

 
Рекомендована література до Теми 4:  
 
1.Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 

28 черв. 1996 р. : із змін. і доповн. — К. : Атіка, 2006. — 64 с. 

2.Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 

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

3.Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового 

слідства з оперативними підрозділами ОВС на стадіях документування 

злочинних дій, реалізації оперативних матеріалів, розслідування кримінальної 

справи та її розгляді в суді : наказ МВС України від 07 верес. 2005 р. № 777. 

4.Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя : 

постан. Пленуму Верховного Суду України від 01 лист. 1996 р. № 9 // 

Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / 

[упоряд. В. В. Рожнова, А. С. Сизоненко, Л. Д. Удалова]. — К. : ПАЛИВОДА 

А. В.,  2010. — С. 163—168. 
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5.Про застосування законодавства, що забезпечує незалежність суддів 

[Електронний ресурс] : постан. Пленуму Верховного Суду України від 12 квіт. 

1996 р. № 4 ; зі змінами, внесеними постан. Пленуму Верховного Суду України 

від 03 груд. 1997 р. № 12. — Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-96 

6.Азаров Ю. І. Кримінально-процесуальне право України : [навч. посіб.] / 

Азаров Ю. І., Заїка С. О., Фатхутдінов В. Г. — К. : Кутеп, 2008. — 430 с. 

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

закону в кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / 

Гринюк Володимир Олексійович. — К., 2004. — 228 с. 

8.Каркач П. М.  Організація роботи прокуратури району (міста) по 

підтриманню державного обвинувачення в суді : [навч. посіб.] / П. М. Каркач, І. 

Е. Краснолобов. — Х. : Торнадо, 2003. — 94 с. 

9.Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України : [підруч.] / Є. Г. 

Коваленко, В. Т. Маляренко. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 688 с. 

10.Прокурорський нагляд в Україні : курс лекцій для студ. юрид. вищ. 

навч. закл. / [В. Т. Нор, Я. О. Береський, І. І. Когутич, З. Д. Котик, М. В. Гузела] 

; ред. В. Т. Нор ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Кафедра кримінального 

процесу і криміналістики. — Львів : Тріада плюс, 2002. — 280 с. 

11.Оверчук С. В Поняття та види підсудності в кримінальному процесі 

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

12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза» / С. В. 

Оверчук. — К., 2005. — 20 с. 

12.Сердюк В. В. Юрисдикція судів України за спеціалізацією : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 «Судоустрій ; 

прокуратура та адвокатура» / В. В. Сердюк. — К., 2003. — 19 с. 

13.Яновська О. Г. Окремі питання доказування в змагальному 

кримінальному процесі / О. Г. Яновська // Юридична Україна : наук. журнал. — 

2009. — № 11—12. — С. 234—240. 
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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 

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 

 

 


