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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 5. Актуальні проблеми проведення слідчих (розшукових) дій та 

негласних слідчих (розшукових) дій. 

 

Практичне заняття – 2год. 

ПЛАН 

1. Аналіз нормативно-правових актів: Слідчий, прокурор у справах, які 

перебувають у їхньому провадженні, вправі викликати у порядку, 

встановленому КПК, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або 

як експертів для дачі висновків. 

Завдання:  

Проаналізуйте цю норму КПК і дайте відповідь на такі запитання: 

1) чи може бути застосована дана норма під час вирішення питання про 

провадження інших (окрім допиту і експертизи) слідчих дій: допиту 

підозрюваного, допиту обвинуваченого, очної ставки, освідування, огляду, 

обшуку, виїмки, зняття інформації з каналів зв’язку, пред’явлення для 

впізнання, відтворення обстановки та обставин події? 

2) чим відрізняється збирання доказів від подання доказів ? 

 

2. Вирішення практичних ситуацій: 

1. Кравець П.В. під час допиту розповів слідчому про те, що 17 листопада 

цього року о 22 год. 30 хв. його сусід Олексієнко В.В. біля будинку № 14 по 

вул. Харківській наніс металевим прутом удар по голові незнайомому 

чоловікові, заволодівши при цьому ондатровою шапкою і портфелем. 

Завдання: визначитись, яким учасником кримінального процесу слід 

допитувати Кравця П.В.  

Результати допиту оформити процесуальним документом. 

 

2. Під час розслідування свідку Гаркуші К.І. своєчасно вручалися 

повістки про виклик на допит о 10 год. 29 квітня та 4 травня цього року. Однак 

Гаркуша К.І. у зазначені дні на допит не з’явився без поважних причин. 

Завдання:  

1) визначте, яке рішення у цій ситуації може прийняти слідчий щодо 

свідка.  

2) оформіть дане рішення процесуальним документом. 

 

Рекомендована література до теми 5: 

 

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. 
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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. 
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2. Теми семінарських занять 
 

  ТЕМА 4. Актуальні 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.  

1. 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. 
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8.Михеенко М. М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве 

/ Михеенко М. М. — К. : Вища шк., 1984. — 134 с. 

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. 

 

 
 

3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на практичних та семінарських заняттях 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 
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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. 
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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 

 

 


