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1. Теми семінарських занять 
 

ТЕМА 1. Теоретичні, методологічні та гносеологічні проблеми 

кримінального процесу. 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

План: 

 

1.Сучасний стан судово-правової реформи.  

2.Конституційні засади правосуддя.  

3.Співвідношення кримінально-процесуального законодавства України з 

міжнародними правовими актамиправа та рішеннями Європейського суду з 

прав людини.  

4.Конкуренція правових норм та прогалини у кримінально-

процесуальному законодавстві.  

5.Проблемні питання які виникають в кримінально-процесуальному 

законодавстві з прийняттям нового кримінально-процесуального кодексу. 

6.Класифікація проблем кримінального процесу та розподіл їх на певні 

блоки: теоретичні, методологічні та гносеологічні проблеми. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

судово-правова реформа; засади кримінального судочинства, кримінально-

процесуальна характеристика учасників кримінального процесу. 

 

  
Рекомендована література до теми 1: 

 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 3. Теоретико-прикладні проблеми удосконалення статусу 

суб’єктів кримінального процесу. 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

План: 
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1. Поняття суб’єктів  кримінального процесу, їх класифікація. 

2. Актуальні проблеми удосконалення статусу осіб, які представляють у 

кримінальному процесі державні інтереси: суд і суддя; слідчий суддя; 

прокурор; слідчий; начальник слідчого підрозділу. 

3. Актуальні проблеми удосконалення статусу осіб, які мають власні 

законні інтереси у кримінальному процесі: Підозрюваний; Обвинувачений; 

Підсудний; Засуджений; Виправданий; Особа, щодо якої здійснюється 

провадження із застосування примусових заходів медичного характеру; Особа, 

щодо якої здійснюється провадження із застосування примусових заходів 

виховного характеру; Потерпілий; Цивільний позивач; Цивільний відповідач. 

4. Актуальні проблеми удосконалення статусу осіб, які захищають або 

представляють інтереси інших осіб: Захисник; Представники потерпілого, 

цивільного позивача і цивільного відповідача; Законний представник. 

5. Актуальні проблеми удосконалення статусу осіб, які надають допомогу 

судочинству (не мають власного інтересу у кримінальній справі): Заявник про 

злочин; Особа, яка дає пояснення; Свідок; Експерт; Керівник експертної 

установи; Спеціаліст; Перекладач; Педагог; Лікар; Поняті; Секретар судового 

засідання; Заставодавець; Поручитель; Особа, у якої провадиться обшук, 

виїмка, огляд або опис майна; Особа, у якої відбирають зразки для експертного 

дослідження; Особа, якій передано на зберігання майно, на яке накладено 

арешт. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

засоби забезпечення прав і свобод учасників кримінального судочинства; 

засади кримінального судочинства, що забезпечують права та свободи 

учасників кримінального судочинства, кримінально-процесуальна 

характеристика учасників кримінального процесу. 

 

  
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. 
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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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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  ТЕМА 4. Теоретико-прикладні проблеми збирання, оцінки та 

використання доказів під час доказування у кримінальному процесі. 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

План: 

1. Проблеми теорії пізнання - основної теорії доказів у кримінальному 

процесі.  

2. Шляхи подолання проблем встановлення істини у кримінальному 

процесі.  

3. Окремі аспекти предмету доказування та його структура. Предмет 

доказування і склад злочину. Межі доказування.  

4. Різні аспекти щодо проблем класифікації доказів: первинні та похідні, 

особисті та речові, прямі та непрямі, обвинувальні і виправдувальні. 

5. Проблеми перевірки і оцінки протоколів слідчих і судових дій. 

 6. Проблеми застосування науково-технічних засобів для збирання 

доказів.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

поняття, сутність, елементи та значення доказування в кримінальному 

судочинстві, предмет доказування, оцінка доказів, критерії оцінювання доказів 

та їх джерел, засоби та межі перевірки їх допустимості.  

 
Рекомендована література до Теми 4:  
 

1.Коваленко Є. Г. Теорія доказів у кримінальному процесі України : 

[підруч.] / Коваленко Є. Г. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 632 с. 

 2.Савонюк Р. Ю. Доказування в досудовому слідстві : [навч. посіб.] / 

Савонюк Р. Ю. ; за ред. доктора юрид. наук, академіка АПрН України О. М. 

Бандурки. — Сімферополь : ДОЛЯ, 2004. — 184 с. 

3.Стахівський С. М. Теорія і практика кримінально-процесуального 

доказування / Стахівський С. М. — К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2006. 

— 272 с. 

4.Тертышник В. М. Теория доказательств / В. М. Тертышник, С. В. 

Слинько. — Х. : Арсис, 1998. — 256 с. 

 5.Гмирко В. Легальне визначення загального поняття доказів / В. Гмирко 

// Право України. — 2003. — № 11. — С. 101—106. 

6. Грошевий Ю. М. Докази і доказування у кримінальному процесі : 

[наук.-практ. посіб.]  / Ю. М. Грошевий, С. М. Стахівський. — К. : КНТ, 2006. 

— 272 с. 

7. Зеленецкий, В. С. Проблемы формирования совокупности 

доказательств в уголовном процессе : [монография] / Зеленецкий В. С. — Х. : 

Вост.-регион. центр гуманитар.-образоват. инициатив, 2004. — 108 с. 

8.Михеенко М. М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве 

/ Михеенко М. М. — К. : Вища шк., 1984. — 134 с. 
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9.Нор В. Т. Проблеми теорії і практики судових доказів / Нор В. Т. — 

Львів : Вища шк., 1978. — 111 с. 

10.Стахівський С. М. Слідчі дії як основні засоби збирання доказів : 

[навч.-практ. посіб.] / Стахівський С. М. — К. : Атіка, 2009. — 64 с. 

Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н. В. Жогин. 

— [2-е изд., доп.]. — М. : Юрид. лит, 1973. — 736 с. 

11.Погорецький М. А. Докази у кримінальному процесі / М. А. 

Погорецький // Вісник прокуратури. — 2003. — № 2. — С. 59—65. 

12.Степанов О. Належність як один із критеріїв оцінки доказів / О. 

Степанов // Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 5. — С. 110—

112. 

13.Сівочек С. Аналіз поняття доказу в кримінальному процесі України / 

С. Сівочек // Право України. — 2001. — № 9. — С. 77—79. 

14.Стахівський С. Оцінка доказів та їх процесуальних джерел у 

кримінальному процесі / С. Стахівський // Підприємництво, господарство і 

право. — 2005. — № 6. — С. 135—138. 

 

 ТЕМА 5. Теоретико-прикладні проблеми проведення слідчих 

(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

План: 

1. Поняття і система слідчих (розшукових) дій за новим кримінально-

процесуальним кодексом.  

2. Загальні правила провадження слідчих (розшукових) дій та проблеми, 

які виникають під час їх провадження:   

3. Система слідчих (розшукових) дій. 

4. Кримінально-процесуальна характеристика слідчих (розшукових) дій: 

1) визначення (дефініція) слідчої (розшукової) дії; 2) види слідчої (розшукової) 

дії; 3) провадиться слідча (розшукова) дія за постановою слідчого чи без неї; 

4) провадиться слідча (розшукова) дія із санкції прокурора чи за рішенням 

суду; 5) провадиться слідча (розшукова) дія з участю понятих чи без їх участі; 

6) мета слідчої (розшукової) дії; 7) підстави до провадження слідчої 

(розшукової) дії; 8) місце провадження слідчої (розшукової) дії; 9) спеціальні 

правила провадження слідчої (розшукової) дії; 10) процесуальний порядок 

провадження слідчої (розшукової) дії; 11) учасники слідчої (розшукової) дії; 

12) способи фіксації факту, змісту і результатів слідчої (розшукової) дії. 

5. Система негласних слідчих (розшукових) дій. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
поняття та система слідчих (розшукових) дій, загальні правила проведення 

слідчих (розшукових) дій, характеристика слідчих (розшукових) дій, система 

негласних слідчих (розшукових) дій. 

 

Рекомендована література до теми 5: 



 

 

11 

 

 

1.Кримінально-процесуальний кодекс України : наук. – практ. коментар / 

за заг. ред. В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка. — [5-е вид., перероб. і доп.]. — 

К. : Юрисконсульт, КНТ, 2008. — 896 с. 

2.Про оперативно-розшукову діяльність [Електронний ресурс] : Закон 

України  від 18 лют. 1992 р. // Відомості  Верховної  Ради  України. — 1992. — 

№ 22. — Ст. 303. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2135-

12/ed20010118 

3.Про прокуратуру [Електронний ресурс] : Закон України від 5 лист. 1991 

р. // Відомості Верховної  Ради України. — 1991. — № 53. — Ст.  793. — Режим 

доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1789-12 

4.Коваленко Є. Г. Теорія доказів у кримінальному процесі України : 

[підруч.] / Коваленко Є. Г. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 632 с. 

5.Савонюк Р. Ю. Доказування в досудовому слідстві : [навч. посіб.] / 

Савонюк Р. Ю. ; за ред. доктора юрид. наук, академіка АПрН України О. М. 

Бандурки. — Сімферополь : ДОЛЯ, 2004. — 184 с. 

6.Стахівський С. М. Теорія і практика кримінально-процесуального 

доказування / Стахівський С. М. — К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2006. 

— 272 с. 

7.Тертышник В. М. Теория доказательств / В. М. Тертышник, С. В. 

Слинько. — Х. : Арсис, 1998. — 256 с. 

8.Удалова Л. Д. Практикум з кримінального процесу : [навч. посіб.] / 

Удалова Л. Д., Рожнова В. В., Шпотаківська О. В. — К. : КНТ, 2010. — 360 с. 

9.Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової 

діяльності у кримінальному процесі / Погорецький М. А. — Х. : Арсіс, 2007. — 

576 с. 

10.Стахівський С. М. Слідчі дії як основні засоби збирання доказів : 

[навч.-практ. посіб.] / Стахівський С. М. — К. : Атіка, 2009. — 64 с. 

11.Грошевий Ю. М. Кримінально-процесуальне доказування та 

оперативно-розшукова діяльність : [навч. посіб.] / Ю. М. Грошевий, С. Б. 

Фомін. — Х. : Право, 2010. — 112 с. 

12.Грошевий Ю. М. Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової 

діяльності : [монографія] / Ю. М. Грошевий, С. В. Єськов. — Луганськ : РВВ 

ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2009. — 128 с. 

13. Стахівський С. Оцінка доказів та їх процесуальних джерел у 

кримінальному процесі / С. Стахівський // Підприємництво, господарство і 

право. — 2005. — № 6. — С. 135—138. 

14. Чорноус Ю. Місце та значення слідчих дій у процесі доказування по 

кримінальній справі / Ю. Чорноус // Підприємництво, господарство і право. — 

2004. — № 4. — С. 117—121. 

 

ТЕМА 6. Теоретико-прикладні проблеми забезпечення 

кримінального провадження у кримінальному процесі. 

 

Семінарське заняття – 2 год. 
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План: 

1. Поняття та значення кримінально-процесуального примусу під час 

кримінального провадження.  

2. Види заходів примусу.  

3. Кримінально-процесуальний примус і кримінально-процесуальна 

відповідальність. 

4. Поняття та значення запобіжних заходів.  

5. Відмінність запобіжних заходів від інших заходів процесуального 

примусу.  

6. Кримінально-процесуальна характеристика запобіжних заходів: 

1) визначення запобіжного заходу; 2) спосіб запобігання; 3) мета застосування; 

4) підстави застосування; 5) умови застосування; 6) процесуальний порядок 

застосування; 7) строк дії; 8) юридична відповідальність за порушення. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

кримінально-процесуальний примус, система запобіжних заходів, кримінально 

процесуальна характеристика запобіжних заходів, тимчасовий запобіжнгий 

захід, арешт, заходи процесуального примусу. 

 

Рекомендована література до Теми 6:  

 

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

3.Кримінально-процесуальний кодекс України : затв. Законом УРСР від 

28 груд. 1960 р. : зі змін. і доповн. станом на 29 лист. 2010 р. — К. : Правова 

єдність, 2010. — 197 с. 

4.Про попереднє ув'язнення : Закон України від 30 черв. 1993 р. // 

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

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.Рішення у справі щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) окремих положень статті 263 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та пункту 5 частини першої статті 11 Закону 

України ―Про міліцію‖ (справа про строки адміністративного затримання) 
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[Електронний ресурс] : рішення Конституційного Суду України від 11 жовт. 

2011 р. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-11 

Рішення по справі «Свершов проти України» : рішення Європейського Суду з 

прав людини від 27 лист. 2008 р. // Офіційний вісник України. — 2009. — № 39. 

— Ст. 1344. 

7.Рішення по справі «Ткачов проти України» Рішення Європейського 

Суду з прав людини від 13 груд. 2007 р. // Офіційний вісник України. — 2008. 

— № 31. — Ст. 1031. 

8.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. 

9.Про деякі питання застосування законодавства, яке регулює порядок і 

строки затримання (арешту) осіб при вирішенні питань, пов'язаних з 

екстрадицією : постан. Пленуму Верховного Суду України від 08 жовт. 2004 р. 

№ 16 // Вісник Верховного Суду України. — 2003. — № 3 (37). — С. 6—10. 

Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у 

кримінальному судочинстві : постан. Пленуму Верховного Суду України від 24 

жовт. 2003 р. № 8 // Вісник Верховного Суду України. — 2003. — № 6 (40). — 

С. 20—24. 

10.Про практику застосування судами застави як запобіжного заходу : 

постан. Пленуму Верховного Суду України від 26 берез. 1999 р. № 6, зі 

змінами, внес. згідно з постановою Пленуму Верховного Суду України від 06 

черв. 2003 р. // Вісник Верховного Суду України. — 2003. — № 3. — С. 10—13. 

Про дотримання встановлених законом строків досудового слідства та 

тримання обвинувачених під вартою : вказівка Генеральної прокуратури 

України, МВС України, СБУ, ДПА України від 27 квіт. 2004 р. № 04/1−229. 

Положення про порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у 

вчиненні злочину від 13.07.1976 р. // Ведомости Верховного Совета СССР. — 
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ТЕМА 7. Теоретико-прикладні  проблеми досудового розслідування у 

кримінальному процесі. 

 

Семінарське заняття – 2год. 

 

План: 

1. Поняття, завдання і значення стадії досудового розслідування.  

2. Форми досудового розслідування. 

3. Загальні положення досудового розслідування.  

4. Поняття, значення і види підслідності.  

5. Початок і місце досудового слідства. .  

6.Об’єднання та виділення матеріалів досудового розслідування.  

7 Строки провадження досудового слідства, підстави і порядок їх 

продовження.  

8 Оскарження дій слідчого, прокурора. Строки і порядок розгляду скарг 

на дії органів розслідування. 

9 Нагляд прокурора за дотриманням законів у стадії досудового 

розслідування. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
досудове слідство, форми досудового розслідування, органи досудового 

розслідування, місце досудового слідства, підслідність, підстави та порядок 

обєднання та виділення проваджень. 
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процесуального права: заявлення, розгляд та вирішення клопотань на 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на 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 

 

 


