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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 2. Здійснення захисту в ході провадження слідчих  

(розшукових) дій 

 

Практичне заняття - 1 год. 

 

План 

1. 2. Обговорення питань: 

- засоби збирання доказів стороною захисту у кримінальному 

провадженні;  

- участь захисника під час проведення слідчих (розшукових) дій. 

3. Обговорення проектів документів, які необхідно скласти відповідно 

до завдань увідної. 

 

Увідна  

Із повідомлення про підозру, врученого Манжулі О.В., випливає, що 

він 01.11.2016 року близько 9 год. при вході в під’їзд будинку № 2 по вул. 

Гоголя в м. Дніпропетровську зустрів Заваду О.О. і, завдавши йому удар 

кулаком в обличчя, відкрито викрав у потерпілого різноманітні ювелірні 

прикраси загальною вартістю 10 тис. грн. Внаслідок нанесеного удару Заваді 

О.О. заподіяні легкі тілесні ушкодження, які не призвели до короткочасного 

розладу здоров’я або короткочасної втрати працездатності.  

Дії Манжули О.В. слідчий кваліфікував за ч. 2 ст. 186 КК України.  

Під час допиту як підозрюваного Манжула О.В. свою причетність до 

вчинення злочину щодо Завади О.О. заперечував, заявляючи, що у 

зазначений час перебував за місцем свого проживання і цей факт можуть 

підтвердити його дружина та матір.  

Виходячи з цих показань Манжули О.В., адвокат Бушенко П.С. 

звернувся до слідчого з письмовим клопотанням про виклик і допит як 

свідків матері та дружини Манжули О.В., а також проведення установлення 

місцезнаходження радіоелектронного засобу - належного Манжулі О.В. 

мобільного телефону в день вчинення пограбування Завади О.О.  

Завдання:  

1) скласти клопотання про проведення цих слідчих (розшукових) дій.  

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

напрацьовані під час заняття (за потреби - перелік документів, 

складання яких передбачається програмою). За результатами проведення 

занять студенти повинні уміти забезпечувати захист осіб під час 

досудового розслідування кримінальних проваджень, напрацювати навички 

по складанню адвокатських запитів, клопотань про проведення необхідних 

слідчих (розшукових) дій, заперечень щодо порядку їх проведення, клопотань 

про визнання доказів недопустимими.  

Рекомендована література до Теми 2:  
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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. 

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. Правила адвокатської етики від 17 листопада 2012 року.  

18. 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 кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. 

В.Т. Маляренка. - К., 2004.  
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19. Бірюкова А. Проблемні аспекти здійснення захисту та надання 

правової допомоги адвокатами / А. Бірюкова // Юридична Україна. – 2005.-

№1. – С.49. 

20. Борзих Н.В. Проблеми надання юридичної допомоги адвокатом за 

призначенням / Н.В.Борзих // Науковий вісник Дніпропетровського 

державного  університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. 2008. 

№ 3(398). – С. 303-310. 

21. Борзих Н.В. Діяльність захисника на досудових стадіях 

кримінального процесу та при судовому розгляді справи: монографія / Н.В. 

Борзих. – Донецьк: « Ноулідж», 2010. - 113 с.  

22. Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката – захисника у кримінальному 

процесі: Навчальний посібник  / І. Ю Гловацький. – Київ : Атіка. – 2003. – 

352 с. 

23. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: Науково-практичний 

коментар (Вид. третє, стереотипне) / Я.П. Зейкан.  – К.: КНТ, 2007. – 600 с. 

24. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту: посіб. 

/ О.Г. Яновська, Л.Л. Лазебний. - К.: Прецедент, 2013. 160 с.  

25. Маляренко В.Т. Реформування кримінального процесу України в 

контексті європейських стандартів: теорія, історія і практика: Монографія / 

В.Т. Маляренко. - Київ: „Ін Юре”, 2004. 

26. Молдован В.В. Порівняльне кримінально-процесуальне право: 

Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навч. посіб. / В. В. Молдован, А. В. 

Молдован. – Київ: Юрінком Інтер, 1998. 

27. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві 

України: правові, теоретичні та прикладні проблеми. Монографія / В.О. 

Попелюшко. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька 

академія», 2009. 

28. Тертишник В.М. Верховенство права та забезпечення встановлення 

істини в кримінальному процесі України: монографія / В.М. Тертишник. – 

Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2009. 

29. Тесленко М. Право кожного бути вільним у виборі захисника своїх 

прав / М. Тесленко // Право України. – 2002. – № 3. – С. 55– 8. 

30. Тертишник В.М, Михайлова Н.В. Функція захисту у кримінальному 

судочинстві / Тертишник В.М, Михайлова Н.В // Право і суспільство. – 2010. 

– №6. – С. 229-233. 

31. Титов А.М. Основні принципи та особливості участі захисника на 

досудовому слідстві: Монографія /А.М. Титов. – Донецьк, 2005. 

 

ТЕМА 3. Захист під час застосування заходів забезпечення  

кримінального провадження 

 

Практичне заняття - 1 год. 

 

План 

1. Обговорення питань: 
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- участь сторони захисту під час розгляду питання про обрання 

підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.  

2. Обговорення проектів документів, які необхідно скласти відповідно 

до завдань увідної. 

 

Увідна  

17.11.2016 року слідчий звернувся до слідчого судді Жовтневого 

районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про обрання щодо 

підозрюваного Манжули О.В. запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою. В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що в ході 

досудового розслідування зібрані підстави для застосування зазначеного 

запобіжного заходу, крім цього, існує один із ризиків, передбачений ч. 1 ст. 

177 КПК, а саме, що Манжула О.В. „буде переховуватися від органів 

досудового розслідування та/або суду”. 

Вважаючи, що підстави для застосування до Манжули О.В. 

зазначеного запобіжного заходу відсутні, адвокат Бушенко П.С., готуючись 

до участі в судовому засіданні, свої доводи виклав у складеній в письмовій 

формі промові. В ній він зазначив, що: 

1) на даний момент підозра про вчинення Манжулою О.В. злочину не 

має достатнього підтвердження; 

2) тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який 

застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш 

м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 

КПК. Таких доводів у клопотанні слідчого не приведено; 

3) клопотання слідчого містить тільки трафаретну вказівку про те, що 

Манжула О.В, знаходячись на волі, „буде переховуватися від органів 

досудового розслідування та/або суду”. Жодних фактичних даних, які 

вказували б на таку можливу поведінку підозрюваного, ні клопотання, ні 

матеріали досудового розслідування не містять; 

4) Манжула О.В. має постійне місце проживання та роботу, на його 

утриманні перебуває безробітна дружина і трирічна дочка; 

5) він раніше не притягувався ні до адміністративної, ні до 

кримінальної відповідальності, виключно позитивно характеризується за 

місцем проживання та роботи.  

6) при таких обставинах Манжулі О.В. доцільно обрати запобіжний 

захід у вигляді особистого зобов’язання. 

Завдання:  

1) скласти захисну промову адвоката під час розгляду питання про 

обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.  

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

напрацьовані під час заняття (за потреби - перелік документів, 

складання яких передбачається програмою). За результатами проведення 

занять студенти повинні уміти здійснювати захист осіб під час 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 

напрацювати навички по складанню скарги на затримання підозрюваного, 
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захисної промови під час розгляду питання про застосування запобіжного 

заходу.  

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. 

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. Баулін О. В. Затримання та взяття під варту в Україні: стан, 

проблеми удосконалення законодавства та практики його застосування: 

посіб. / [О.В. Баулін, О.В. Беца, М.І. Сірий та ін.]. - К.: Атіка, 2002. - 96 с. 

9. Білоусов О.І. Затримання підозрюваного у кримінальному процесі: 

[монографія] / О.І. Білоусов, С.М. Смоков. - Одеса, 2009. - 112 с. 

10. Благодир А. А. Застосування примусу під час провадження слідчих 

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

«Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність» / А.А. Благодир. - К., 2009. - 17 с. 

11. Борисов В.І. Проблеми затримання та взяття під варту на 

досудовому провадженні по кримінальній справі: [монографія] / В.І. Борисов, 

Н.В. Глинська, В.С. Зеленецький, О.Г. Шило. - Х.: Сх.-регіон. центр 

гуманітар.-освіт. ініціатив, 2005. - С. 352. 

12. Галаган В.І. Застосування деяких заходів процесуального примусу у 

світлі додержання конституційних прав і свобод людини / В.І. Галаган // 

Вісник Верховного Суду України. - 2002. - № 1. - С. 59-63. 
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13. Данченко Т. Застава: історія розвитку та проблеми застосування / Т. 

Данченко // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 1. - С. 106-

108. 

14. Застосування запобіжних заходів, альтернативних взяттю під варту, 

у кримінальному судочинстві України: [посіб. викладача] / Н.М. Ахтирська, 

О.Ю. Костюченко, Д.В. Кухнюк, В.Д. Новіков. - К.: Конус-Ю, 2009. - 236 с. 

15. Затримання та взяття під варту в процесі дізнання та досудового 

слідства в Україні / [Борисов В.І., Глинська Н.В., Зеленецький В.С., Шило 

О.Г.]. - Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2004. - 

160 с. 

16. Ільченко С. Роль суду на досудових стадіях провадження 

кримінальних справ в аспекті обмеження конституційного права особи на 

недоторканність житла й іншого володіння / С. Ільченко // Підприємництво, 

господарство і право. - 2005. - № 1. - С. 115-119. 

17. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту: посіб. 

/ О.Г. Яновська, Л.Л. Лазебний. - К.: Прецедент, 2013. 160 с.  

18. Маляренко В.Т. До питання про запобіжні заходи в кримінальному 

процесі / В.Т. Маляренко // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 4. - 

С. 41-44. 

19. Методичні рекомендації для адвокатів щодо здійснення захисту, 

гарантованого державою: Дії захисника при затриманні особи за підозрою у 

вчиненні кримінального правопорушення. Книга перша / І. Вань, А. 

Вишневський та ін. – Х.: Фактор, 2015. – 64 с. 

20. Методичні рекомендації для адвокатів щодо здійснення захисту, 

гарантованого державою: Дії захисника при вирішенні питання про обрання, 

продовження, скасування або зміну запобіжного заходу. Книга друга / І. 

Вань, А. Вишневський та ін. – Х.: Фактор, 2015. – 64 с. 

21. Пилипчук П.П. Обрання судом запобіжного заходу у вигляді взяття 

під варту в стадії досудового розслідування кримінальної справи / П.П. 

Пилипчук // Вісник Верховного Суду України. - 2001. - № 6. - С. 44-49. 

22. Рожнова В.В. Застосування заходів процесуального примусу, 

пов’язаних з ізоляцією особи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

експертиза» / В.В. Рожнова. - К., 2003. - 18 с. 

23. Смоков С.М. Гарантії застосування заходів кримінально-

процесуального примусу у кримінальному судочинстві України: 

[монографія] / С.М. Смоков, К.Г. Горелкіна. - Одеса: Астропринт, 2012. - 152 

с. 

24. Тищенко О.І. Запобіжний захід у вигляді взяття під варту: проблеми 

обрання та оскарження в досудовому провадженні по кримінальній справі: 

[монографія] / Тищенко О. І. - Х.: Фінн, 2008. - 176 с. 

 

ТЕМА 4. Захисна діяльність при закінченні досудового  

розслідування 
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Практичне заняття - 1 год. 

 

План 

1. Обговорення питань: 

- відкриття матеріалів підозрюваному при зверненні до суду з 

обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру;  

- права підозрюваного та його захисника при ознайомленні з 

матеріалами кримінального провадження. 

3. Обговорення проектів документів, які необхідно скласти відповідно 

до завдань увідної. 

 

Увідна  

Ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, адвокат 

Бушенко П.С. виявив, що слідчий провів не всі слідчі (розшукові) дії, 

необхідність щодо проведення яких зазначалася у раніше поданих 

клопотаннях. Так, з незрозумілих причин слідчий не допитав дружину 

підозрюваного, не здійснив установлення місцезнаходження належного 

Манжулі О.В. мобільного телефону в день пограбування Завади О.О.  

Зразу ж після виявлення неповноти досудового розслідування, адвокат 

Бушенко П.С. склав клопотання про проведення цих слідчих (розшукових) 

дій і приєднав його до протоколу ознайомлення з матеріалами досудового 

розслідування.  

Завдання:  

1) скласти клопотання про проведення допиту свідка, установлення 

місцезнаходження радіоелектронного засобу. 

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

напрацьовані під час заняття (за потреби - перелік документів, 

складання яких передбачається програмою). За результатами проведення 

занять студенти повинні уміти здійснювати захист осіб на етапі 

закінчення досудового розслідування, напрацювати навички по складанню 

необхідних клопотань.  

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. 
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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. 

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 кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. 

В.Т. Маляренка. - К., 2004.  

15.  Главацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному 

процесі. – К.: Атіка, 2003. – 352 с. 

16. Зейкан Я.П. Право на захист в кримінальному процесі. – К., 2004. 

17. Зейкан Я.П. Право на захист у кримінальному процесі. Зразки 

процесуальних актів: Збірник. - К.: Юридична практика, 2005. - 384 с. 

18. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: Науково-практичний 

коментар / Я.П. Зейкан. – Вид. четверте, стереотипне. – К.: КНТ, 2009. – 600 

с.  

19. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту: посіб. 

/ О.Г. Яновська, Л.Л. Лазебний. - К.: Прецедент, 2013. 160 с.  

20. Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и 

обеспечение прав граждан. Научно-практическое издание. - К.: Юринком 

Интер,1999. 

21. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві 

України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: монографія / В.О. 

Попелюшко. - Острог: Вид-во Нац. ун-ту „Острозька академія”, 2009. - 634 с.  

22. Сімонович Д.В. Європейські стандарти забезпечення прав людини у 

досудових стадіях кримінального процесу України: монографія / Д.В. 

Сімонович. - Х.: НикаНова, 2011. - 272 с.  
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23. Тертишник В.М. Захисник у змагальному кримінальному процесі / 

В. Тертишник // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - № 12. - С. 

90-95.  

24. Титов А.М. Основні принципи та особливості участі захисника на 

досудовому слідстві: монографія / А.М. Титов. - Донецьк, 2005. - 244 с.  

25. Уваров В.Г. Застосування практики Європейського Суду з прав 

людини та норм міжнародно-правових актів в удосконаленні кримінального 

судочинства України: монографія / В.Г. Уваров; за заг. ред. д-ра юрид. наук 

В.М. Тертишника. - Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра 

ЛТД, 2012. - 268 с.  

 

ТЕМА 5. Здійснення захисту в ході судового провадження у  

першій інстанції 

 

Практичне заняття - 1 год. 

 

План 

1. Перевірка складеного клопотання про зупинення судового 

провадження.  

2. Обговорення питань: 

- участь сторони захисту у допитах обвинуваченого (підсудного), 

свідків, потерпілого, експерта, пред’явленні для впізнання, огляді на місці, 

дослідженні речових доказів, документів, звуко- і відеозаписів, консультаціях 

та роз’ясненнях спеціалістів та інших судових діях. Заявлення клопотань 

про доповнення судового розгляду.  

- розгляд судом клопотань учасників судового провадження про 

визнання доказів недопустимими. 

3. Обговорення проектів документів, які необхідно скласти відповідно 

до завдань увідної. 

 

Увідна 

Шевченківським районним судом м. Дніпропетровська розглядається 

кримінальне провадження № 0000000000000111 за обвинуваченням 

Задериноги С.С. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 

ч. 2 ст. 263 КК України.  

Із обвинувального акта випливає, що „25 грудня поточного року в 

період часу з 21.00 до 22.00 год., поблизу супермаркету „Варус”, 

розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, буд. 3, в ході 

проведення обшуку належного Задеринозі С.С. автомобіля „Порш Каєн” 

держ. ном. АЕ 4545 ЕВ, яким він постійно користувався, у відділенні лівої 

передньої дверці з боку водія виявлено та вилучено предмет у вигляді ножа 

довжиною 350 мм. Згідно з висновком експерта № 60/04-666 від 27 грудня 

вилучений ніж є мисливським ножем загального призначення, виготовленим 

саморобним способом та відноситься до категорії холодної зброї колючої дії, 
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який Задеринога С.С. умисно переміщував у своєму транспортному засобі, 

тобто носив без передбаченого законом дозволу 

Умисні дії Задериноги С.С., що виразилися в носінні холодної зброї 

без передбаченого законом дозволу, кваліфікуються за ч. 2 ст. 263 КК 

України”.  

З матеріалів провадження видно, що вказана слідча (розшукова) дія 

проведена з грубим порушенням кримінального процесуального 

законодавства. Зокрема, слідчий Гарбузов Д.Д. провів цю дію за відсутності 

Задериноги С.С., якого працівники поліції тримали на відстані 10 м від 

автомобіля, поняті Павлов П.П. і Дубов Д.Д. на початку обшуку не були 

присутні, пошукові дії в автомобілі здійснювали одночасно чотири 

працівники карного розшуку.  

Завдання:  

- скласти клопотання про визнання фактичних даних, отриманих під 

час обшуку, недопустимим доказом.  

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

напрацьовані під час заняття (за потреби - перелік документів, 

складання яких передбачається програмою). За результатами проведення 

занять студенти повинні уміти забезпечувати захист осіб під час судового 

провадження у першій інстанції, напрацювати навички по складанню 

необхідних клопотань, а також захисної промови адвоката. 

Рекомендована література до Теми 5:  
1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради 

України. - 1996. - № 30. 

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

5.07.2012 року. 

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

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

4. Закон України від 23 лютого 2006 року «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини // Урядовий 

кур’єр. - 2006. - №60. - С. 18. 

5. Закон України «Про міжнародні договори України» // Урядовий 

кур’єр. - № 155 від 18 серпня 2004 року. 

6. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини. 

Прийнята 4 листопада 1950 р. // Вісник верховного Суду України. - 1997. - № 

3. 

7. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. 

8. Загальні принципи етики юристів (затвердженні Міжнародною 

асоціацією адвокатів) // Адвокат. - 1996. - № 1. 

9.  Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського 

Співтовариства, прийнятий на пленарному засіданні в Страсбурзі у жовтні 

1988 р. 

10.  Рішення Конституційного Суду України № 13-рп / 2000 від 

16.11.2000 щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції 
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України та статті 44 КПК України (справа про право вільного вибору 

захисника). 

11.  Інформаційний лист ВССУ від 03.10.2012 р. № 223-1430/0/4-12 

«Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України». 

12.  Інформаційний лист ВССУ від 05.10.2012 р. № 223-1446/0/4-12 

«Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому 

провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального 

кодексу України». 

13. Адвокат - воин: Принципы и техника уголовной защиты / Сост. 

А.В. Поляков. - М.: Статут, 2007. - 447 с. 

14. Бірюкова А. Проблемні аспекти здійснення захисту та надання 

правової допомоги адвокатами / А. Бірюкова // Юридична Україна. - 2005.-

№1. - С.49. 

15. Борзих Н.В. Проблеми надання юридичної допомоги адвокатом за 

призначенням / Н.В. Борзих // Науковий вісник Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. 2008. 

№3(398). - С. 303-310. 

16. Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному 

процесі: Навчальний посібник / І.Ю. Гловацький. - Київ: Атіка. - 2003. - 352 

с. 

17. Дії захисника під час кримінального провадження в суді першої 

інстанції: Методичні рекомендації для адвокатів (книга третя). - Київ, 2014.  

18. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: Науково-практичний 

коментар (Вид. третє, стереотипне). / Я.П. Зейкан. - К.: КНТ, 2007. - 600 с. 

19. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар / За загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, 

М.Є Шумила. - К.: Юстініан, 2012. - 1328 с.  

20. Кримінальний процес: підручник / Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р. 

Туманянц та ін.; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. 

Шило. - Х.: Право, 2013. - 824 с.  

21. Молдован В.В. Судова риторика. - К.,1998. 

22. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві 

України: правові, теоретичні та прикладні проблеми. Монографія / В.О. 

Попелюшко. - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька 

академія», 2009. 

23. Сергеич П. Искусство речи на суде / П.Сергеич. - Тула: Автограф, 

1998. - С. 235-238. 

24. Судові промови адвокатів України. - К., 2000. 

25. Швидка А.С., Шиян А.Г. Щодо реалізації права заявлення 

клопотань у суді першої інстанції сторонами судового провадження. // 

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ: Збірник наукових праць. - 2013. - № 3 (67). - С. 519-525. 
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2. Теми семінарських занять  

 

ТЕМА 1. Загальні положення захисту в кримінальному  

процесі України 

 

Семінарське заняття - 2 год. 

 

План: 

1. Поняття, завдання та принципи захисту у кримінальному процесі України. 

Функція захисту у кримінальному процесі.   

2. Поняття захисника. Особи, які допускаються як захисники, підтвердження 

їх повноважень. Порядок допуску захисника до участі в кримінальній справі. 

3. Обов’язкова участь захисника. Відмова від захисника і його заміна. 

Порядок запрошення і призначення захисника.  

4. Права і обов’язки захисника.  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Функція захисту у кримінальному процесі. Право на захист. Право на вибір 

захисника. Обов’язкова участь захисника. Відмова від захисника і його 

заміна. Права і обов’язки захисника. Обставини, що виключають участь 

захисника. Обставини, що дають право захиснику відмовитися від виконання 

своїх обов’язків. 

Рекомендована література до Теми 1:  
1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради 

України. - 1996. - № 30. 

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

5.07.2012 року. 

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

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

4. Закон України від 23 лютого 2006 року «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини // Урядовий 

кур’єр. - 2006. - №60. - С. 18. 

5. Закон України «Про міжнародні договори України» // Урядовий 

кур’єр. - № 155 від 18 серпня 2004 року. 

6. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини. 

Прийнята 4 листопада 1950 р. // Вісник верховного Суду України. - 1997. - № 

3. 

7. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. 

8. Загальні принципи етики юристів (затвердженні Міжнародною 

асоціацією адвокатів) // Адвокат. - 1996. - № 1. 

9.  Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського 

Співтовариства, прийнятий на пленарному засіданні в Страсбурзі у жовтні 

1988 р. 

10.  Рішення Конституційного Суду України № 13-рп / 2000 від 

16.11.2000 щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції 
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України та статті 44 КПК України (справа про право вільного вибору 

захисника). 

11.  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 кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. 

В.Т. Маляренка. - К., 2004.  

12. Адвокат - воин: Принципы и техника уголовной защиты / Сост. 

А.В. Поляков. - М.: Статут, 2007. - 447 с. 

13. Бірюкова А. Проблемні аспекти здійснення захисту та надання 

правової допомоги адвокатами / А. Бірюкова // Юридична Україна. - 2005.-

№1. - С.49. 

14. Борзих Н.В. Проблеми надання юридичної допомоги адвокатом за 

призначенням / Н.В.Борзих // Науковий вісник Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. 2008. 

№3(398). - С. 303-310. 

15. Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному 

процесі: Навчальний посібник / І.Ю. Гловацький. - Київ: Атіка. - 2003. - 352 

с. 

16. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: Науково-практичний 

коментар (Вид. третє, стереотипне). / Я.П. Зейкан. - К.: КНТ, 2007. - 600 с. 

17. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар / За загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, 

М.Є Шумила. - К.: Юстініан, 2012. - 1328 с.  

18. Кримінальний процес: підручник / Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р. 

Туманянц та ін.; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. 

Шило. - Х.: Право, 2013. - 824 с.  

19. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві 

України: правові, теоретичні та прикладні проблеми. Монографія / В.О. 

Попелюшко. - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька 

академія», 2009. 

20. Тертишник В.М, Михайлова Н.В. Функція захисту у кримінальному 

судочинстві / Тертишник В.М, Михайлова Н.В // Право і суспільство. - 2010. 

- №6. - С. 229-233. 

21. Уваров В.Г. Застосування практики Європейського Суду з прав 

людини та норм міжнародно-правових актів в удосконаленні кримінального 

судочинства України: монографія / В.Г. Уваров; за заг. ред. д-ра юрид. наук 

В.М. Тертишника. - Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра 

ЛТД, 2012. - 268 с.  

22. Шиян А.Г. Вільний вибір захисника своїх інтересів - невід’ємне 

право обвинуваченого / А.Г. Шиян // Науковий вісник Дніпроп. юрид. ін-ту 

МВС України. - 2000. - № 2. - С. 140-149. 
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ТЕМА 5. Здійснення захисту в ході судового провадження у  

першій інстанції 

 

Семінарське заняття - 2 год. 

 

План: 

1. Участь сторони захисту у підготовчому провадженні.  

2. Права обвинуваченого (підсудного) та захисника у судовому розгляді.  

Діяльність сторони захисту в судовому розгляді під час дослідження доказів.  

3. Сторона захисту у судових дебатах. Підготовка промови захисника та 

обвинуваченого (підсудного), їх структура і зміст.  

4. Останнє слово обвинуваченого (підсудного) та його зміст. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Участь сторони захисту у підготовчому провадженні. Право сторони 

захисту на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Права 

обвинуваченого (підсудного) та захисника у судовому розгляді. Діяльність 

сторони захисту в судовому розгляді. Участь у дослідженні доказів. 

Заявлення клопотань про доповнення судового розгляду. Сторона захисту у 

судових дебатах. Останнє слово обвинуваченого (підсудного) та його зміст. 

Права обвинуваченого, захисника, його законного представника після 

проголошення вироку. Вручення копії вироку обвинуваченому.  

Рекомендована література до Теми 5:  
1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради 

України. - 1996. - № 30. 

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

5.07.2012 року. 

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

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

4. Закон України від 23 лютого 2006 року «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини // Урядовий 

кур’єр. - 2006. - №60. - С. 18. 

7. Закон України «Про міжнародні договори України» // Урядовий 

кур’єр. - № 155 від 18 серпня 2004 року. 

8. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини. 

Прийнята 4 листопада 1950 р. // Вісник верховного Суду України. - 1997. - № 

3. 

7. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. 

13. Загальні принципи етики юристів (затвердженні Міжнародною 

асоціацією адвокатів) // Адвокат. - 1996. - № 1. 

14.  Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського 

Співтовариства, прийнятий на пленарному засіданні в Страсбурзі у жовтні 

1988 р. 

15.  Рішення Конституційного Суду України № 13-рп / 2000 від 

16.11.2000 щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції 
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України та статті 44 КПК України (справа про право вільного вибору 

захисника). 

16.  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного 

тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на 

правову допомогу) від 30 вересня 2009 року. 

17.  Інформаційний лист ВССУ від 03.10.2012 р. № 223-1430/0/4-12 

«Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України». 

18.  Інформаційний лист ВССУ від 05.10.2012 р. № 223-1446/0/4-12 

«Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому 

провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального 

кодексу України». 

14. Адвокат - воин: Принципы и техника уголовной защиты / Сост. А.В. 

Поляков. - М.: Статут, 2007. - 447 с. 

15. Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. 2-е изд., испр. - М.: 

«Профобразование», 2000.  

16. Бірюкова А. Проблемні аспекти здійснення захисту та надання 

правової допомоги адвокатами / А. Бірюкова // Юридична Україна. - 2005.-

№1. - С.49. 

17. Борзих Н.В. Проблеми надання юридичної допомоги адвокатом за 

призначенням / Н.В.Борзих // Науковий вісник Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. 2008. 

№3(398). - С. 303-310. 

18. Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному 

процесі: Навчальний посібник / І.Ю. Гловацький. - Київ: Атіка. - 2003. - 352 

с. 

19. Дії захисника під час кримінального провадження в суді першої 

інстанції: Методичні рекомендації для адвокатів (книга третя). - Київ, 2014.  

20. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: Науково-практичний 

коментар (Вид. третє, стереотипне). / Я.П. Зейкан. - К.: КНТ, 2007. - 600 с. 

21. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар / За загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, 

М.Є Шумила. - К.: Юстініан, 2012. - 1328 с.  

22. Кримінальний процес: підручник / Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р. 

Туманянц та ін.; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. 

Шило. - Х.: Право, 2013. - 824 с.  

23. Молдован В.В. Судова риторика. - К.,1998. 

24. Плевако Ф. Н. Избранные речи / Ф. Плевако. - Тула, 2000. 

25. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві 

України: правові, теоретичні та прикладні проблеми. Монографія / В.О. 

Попелюшко. - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька 

академія», 2009. 

26. Сергеич П. Искусство речи на суде / П.Сергеич. - Тула: Автограф, 

1998. - С. 235-238. 
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27. Судові промови адвокатів України. - К., 2000. 

28. Тесленко М. Право кожного бути вільним у виборі захисника своїх 

прав / М. Тесленко // Право України. - 2002. - № 3. - С. 55- 58. 

29. Тертишник В.М, Михайлова Н.В. Функція захисту у кримінальному 

судочинстві / Тертишник В.М, Михайлова Н.В // Право і суспільство. - 2010. 

- №6. - С. 229-233. 

30. Швидка А.С., Шиян А.Г. Щодо реалізації права заявлення 

клопотань у суді першої інстанції сторонами судового провадження. // 

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ: Збірник наукових праць. - 2013. - № 3 (67). - С. 519-525. 
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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 

 
 

 


