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1. Теми практичних занять 

 
 

ТЕМА № 7. Провадження слідчих (розшукових) дій (4 год.) 

 

Практичне заняття №1 (2 год.) 

1. Аналіз нормативно-правових актів: 

Допит проводиться за місцем проведення досудового розслідування або в 

іншому місці за погодженням із особою, яку мають намір допитати. Кожний 

свідок допитується окремо, без присутності інших свідків. 

Проаналізуйте ці норми КПК України і дайте відповідь на такі 

запитання: 

1) яким чином слідчий повинен погодити місце допиту із особою, яку він 

має намір допитати поза місцем проведення досудового розслідування ? 

2) кому, слідчому чи особі, яку він має намір допитати, належить 

вирішальне право визначити місце допиту? Як повинен вирішуватися спір між 

ними по закону? 

2) чи може бути застосована норма щодо допиту кожного свідка 

окремого й під час допиту підозрюваного або потерпілого чи експерта? 

 

2. Вирішення практичних ситуацій: 

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

о 22 годині його сусід Олексієнко В.В. біля будинку № 14 по вул. Харківській 

наніс металевим прутом удар по голові незнайомому чоловікові, заволодівши 

при цьому норковою 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. 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) як повинен був би діяти слідчий якби до нього на допит не з’являвся 

потерпілий ? 

3) рішення щодо свідка Гаркуші оформіть процесуальним документом. 

 

Практичне заняття №2 (2 год.) 

 

Вирішення практичних ситуацій: 

1. У кримінальному провадженні про злісне хуліганство слідчий допитав 

потерпілого Скляренка про обставини вчиненого щодо нього злочину та про 

зовнішній вигляд і прикмети особи, яка вчинила хуліганство. Через декілька 



 

 

4 

днів працівники карного розшуку затримали підозрюваного у вчинені цього 

злочину. Слідчий вирішив пред’явити затриманого Шматченка потерпілому для 

впізнання. Дотримавшись всіх необхідних процесуальних умов пред’явлення 

для впізнання, слідчий запропонував Скляренку впізнати серед чотирьох 

чоловіків того, хто вчинив хуліганство. Потерпілий указав на Шматченка і 

заявив, що саме він вчинив злочин, про це він не сумнівається, бо ще вчора він 

(Скляренко) пізнав Шматченка, коли знаходячись у відділені поліції з приводу 

обміну паспорта, побачив, як працівники поліції виводили Шматченка з 

чергової частини у наручниках. 

1) Яке доказове значення мають дані, отримані слідчим у результаті 

пред’явлення потерпілому для впізнання Шматченка ? 

2) Як мав би діяти слідчий у такій ситуації ? 

3) У ході якої слідчої (розшукової) дії слідчий може отримати доказові 

дати щодо причетності Шматченка до вчинення хуліганства ? 

 

2. У справі про заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Титаренку В.А. в 

показаннях самого потерпілого, свідка Аверіна Р.З і підозрюваного Калини І.В. 

про обставини вчинення злочину виявилися значні суперечності. Оскільки 

Титаренко ще перебував на стаціонарному лікуванні, слідчий вирішив провести 

одночасний допит свідка Аверіна і підозрюваного Калини. З’ясувавши на 

початку такого допиту, чи знають вони один одного і в яких стосунках 

перебувають між собою, слідчий зачитав показання потерпілого, які той давав 

напередодні, а потім дав можливість по черзі висловитись щодо цих показань 

учасникам одночасного допиту, зафіксувавши це у протоколі. 

Завдання:  

1) Оцініть правомірність дій слідчого.  

2) Вкажіть вимоги закону щодо процесуального порядку одночасного 

допиту двох і більше осіб. 

3)Хід і результати одночасного допиту двох і більше осіб зафіксувати у 

відповідному процесуальному документі. 

 

 

ТЕМА 9. Зупинення і закінчення досудового розслідування (4 год.). 

 

Практичне заняття №1 (2 год.) 

 

1. Аналіз нормативно-правових актів: 

1. Дайте відповідь на питання: 

1) чи є серед норм КПК України положення щодо скасування запобіжного 

заходу у разі зупинення досудового слідства? 

2) чи можна, виходячи зі змісту КПК України, зупинити досудове 

слідство у разі, коли не відоме місцезнаходження підозрюваного або коли він 

тяжко захворів? 
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3) чи можна застосувати положення КПК України за аналогією у 

випадках коли невідоме місцезнаходження потерпілого або коли він тяжко 

захворів ? 

 

2. Назвіть випадки, коли кримінальне провадження, досудове слідство у 

якому зупинене, підлягає закриттю ? 

 

2. Вирішення практичних ситуацій: 
1. Кривенкові повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки у групі з 

Іваненком. Слідчий обрав щодо Кривенка й Іваненка запобіжний захід - 
домашній арешт. Але Іваненко, порушуючи обраний щодо нього запобіжний 
захід, ухилився від слідства, залишивши місце свого постійного проживання, у 
зв’язку з чим слідчий зупинив провадження у всій справі. Кривенко після 
зупинення слідства звернувся до слідчого з проханням дозволити йому з’їздити 
до родичів до Молдови, де він збирається перебувати протягом двох місяців. 
Слідчий заборонив Кривенку залишати місце проживання, пояснивши йому, що 
хоча слідство й зупинене, але запобіжний захід - домашній арешт - продовжує 
діяти. 

Завдання: дайте відповідь на запитання: 
1) чи є законним рішення слідчого щодо зупинення кримінального 

провадження, якщо підстави для зупинення слідства стосуються лише 
підозрюваного Іваненка ? 

2) чи можна слідчому було би у даній ситуації дозволити Кривенку 
залишити місце проживання ? 

3) чи продовжує діяти запобіжний захід щодо Кривенка у разі зупинення 
досудового слідства ? 

4) чи має право слідчий виділити у окреме провадження матеріали щодо 
Іваненка, а справу щодо Кривенка направити до суду з обвинувальним актом ? 

 
2. 10 квітня цього року близько 19 години неповнолітній Єпіфанов А.В., 

перебуваючи у парку ім. Шевченка м. Дніпро, на ґрунті особистої неприязні 

спричинив тілесні ушкодження середньої тяжкості Сергеєву О.С. 25 квітня 

цього року провадження зупинено у зв’язку з тяжким захворюванням 

підозрюваного. 10 травня цього року слідчим отримані дані про те, що 

Єпіфанов А.В. вилікувався і перебуває за місцем свого постійного проживання. 

Завдання:  

1) Прийняти рішення про подальший рух кримінального провадження. 

2) Оформити рішення процесуальним документом. 
 
3. Слідчий склав обвинувальний акт і направив матеріали кримінального 

провадження прокуророві. Останній перевірив його і прийняв рішення 

повернути провадження слідчому для провадження додаткового слідства з 

наступних підстав: 

1) під час розслідування слідчий не виявив причин та умов, що сприяли 

вчиненню злочину; 

2) обвинувальний акт не погоджений із начальником слідчого відділу; 
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3) виходячи із обставин справи щодо підозрюваного має бути обрано 

запобіжний захід взяття під варту, а не домашній арешт. 

Одночасно з прийняттям цього рішення прокурор дав слідчому письмові 

вказівки щодо усунення зазначених недоліків. Слідчий відмовився виконувати 

вказівки прокурора, мотивуючи відмову тим, що він, по-перше, під час 

розслідування вжив усіх передбачених законом заходів для виявлення причин 

та умов, які сприяли вчиненню злочину, але виявити їх не вдалося, а подальше 

виявлення могло би призвести до порушення ст. 6 Європейської конвенції із 

захисту прав людини та основоположних свобод щодо права обвинуваченого на 

розгляд його справи у „розумний строк”; по-друге, обвинувальний акт не 

підлягає погодженню з начальником слідчого відділу; по-третє, прокурор, 

перевіряючи справу з обвинувальним актом має право самостійно без 

направлення її для провадження додаткового розслідування змінити обраний 

слідчим запобіжний захід. 

Завдання: 

1) Проаналізуйте дії і рішення слідчого та прокурора на предмет їхньої 

відповідності вимогам кримінально-процесуального закону. 

2) Дайте відповідь на питання: 

- яким документом прокурор оформлює рішення про повернення 

матеріалів для  провадження додаткового розслідування? 

- чи зобов’язаний слідчий виявляти чи виявити причини і умови, що 

сприяли вчиненню злочину? 

- чи підлягає погодженню з начальником слідчого відділу обвинувальний 

акт, складений слідчим?  

- чи вправі прокурор, здійснюючи перевірку матеріалів кримінального 

провадження, що надійшли до нього із обвинувальним актом, самостійно 

вирішити питання про зміну запобіжного заходу, обраного слідчим? 

 

4. Слідчий склав постанову про направлення матеріалів кримінального 

провадження до суду для звільнення Яворського у зв’язку зі зміною обстановки  

і направив її до прокурора для погодження і дальшого спрямування до суду. 

Розглянувши матеріали та постанову слідчого, прокурор не дав згоди, про що 

зробив надпис на постанові. Своєю постановою прокурор скасував постанову 

слідчого, обґрунтувавши таке рішення тим, що хоча Яворський і не заперечує 

проти звільнення його від кримінальної відповідальності, але він визнав 

винуватість у вчиненні злочину лише частково, що свідчить про його суспільну 

небезпечність. За таких умов направляти матеріали до суду для його звільнення 

від кримінальної відповідальності не можна. 

Завдання: 

1) Назвіть умови звільнення особи від кримінальної відповідальності у 

зв’язку зі зміною обстановки. 

2) Дайте відповідь на запитання: 

- чи потрібна згода прокурора з рішенням слідчого про направлення 

матеріалів до суду для вирішення питання про звільнення від кримінальної 

відповідальності? 
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- у якому процесуальному документі оформляється рішення слідчого про 

направлення матеріалів кримінального провадження для звільнення 

підозрюваного від кримінальної відповідальності? 

чи потрібно було слідчому з’ясовувати у підозрюваного його думку щодо 

прийняття зазначеного вище рішення? 

- чи узгоджується з законом позиція прокурора щодо неможливості 

направлення матеріалів до суду для вирішення питання про звільнення від 

кримінальної відповідальності у зв’язку з тим, що він частково, а не повністю, 

визнав себе винуватим у вчиненні злочину? 

- чи є законним і обґрунтованим рішення прокурора про скасування 

постанови слідчого? 

- хто і яким чином повинен виправити допущені помилки при прийнятті 

процесуальних рішень у зазначеній ситуації? 

 

Практичне заняття №2 (2 год.) 

 

Вирішення практичних ситуацій: 

1. Після вручення письмового повідомлення про підозру та застосування 

запобіжного заходу, підозрюваний Костев заявив слідчому клопотання про 

зупинення досудового розслідування у зв’язку із його хворобою. При цьому 

Костев надав слідчому довідку лікаря інфекціоніста поліклінічного відділення 

місцевої лікарні про те, що він хворий на відкриту форму туберкульозу. 

Чи може довідка, подана Костевим, розглядатися як підстава зупинення 

досудового розслідування?  

Які підстави зупинення досудового розслідування передбачені у КПК 

України? 

 

2. Після зупинення досудового розслідування у зв’язку із тяжкою 

хворобою підозрюваного слідчий, з метою уточнення окремих обставин 

вчиненого кримінального правопорушення, повторно допитав потерпілого. 

Чи дозволяє чинне кримінальне процесуальне законодавство проводити 

після зупинення досудового розслідування слідчі (розшукові) дії? 

 

3. Прокурор прийняв рішення про зупинення досудового розслідування у 

зв’язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного 

співробітництва. Захисник підозрюваного у цій справі оскаржив до суду це 

рішення прокурора, при цьому мотивував тим, що його підзахисний не 

переховується від слідства і може дати необхідні показання, перебуваючи за 

кордоном України. Слідчий суддя, скасовуючи цю постанову прокурора вказав 

на те, що такі процесуальні дії мають бути виконані без прийняття рішення про 

зупинення досудового розслідування оскільки місцезнаходження 

підозрюваного за кордоном встановлено і необхідно вирішувати питання про 

його екстрадицію. 

Чи мав право прокурор на прийняття такого рішення? 
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Чи може бути оскаржене рішення прокурора про зупинення досудового 

слідства? 

Чи відповідають дії слідчого судді вимогам закону? 

 

4. Потерпілий, отримавши від слідчого копію постанови про закриття 

кримінального провадження, довго вивчав її і лише на дванадцятий день після 

отримання копії постанови про закриття кримінального провадження, надіслав 

поштою прокуророві скаргу на рішення про закриття кримінального 

провадження як необґрунтоване. Прокурор погодившись із доводами 

потерпілого, виніс постанову про скасування постанови слідчого у зв’язку із 

необґрунтованістю. 

Чи повинен слідчий повідомляти потерпілого про закриття 

кримінального провадження та надсилати йому копію постанови з таким 

рішенням? 

Чи має право потерпілий на оскарження такого рішення слідчого? 

Який процесуальний порядок закриття кримінального провадження? 

Оцініть дії прокурора. 

 

5. Захисник підозрюваного, ознайомлюючись із матеріалами досудового 

розслідування, заявив клопотання слідчому про надання йому можливості 

ксерокопіювати окремі документи, а також надати доступ до приміщення 

органу досудового розслідування де зберігаються речові докази. 

Чи має право захисник підозрюваного під час ознайомлення з 

матеріалами кримінального провадження виготовляти копії матеріалів 

кримінального провадження та оглядати речові докази? 

Як повинен діяти слідчий, реагуючи на таку заяву захисника?  

Який процесуальний порядок відкриття матеріалів іншій стороні? 

 

6. Прокурор надіслав запит захиснику підозрюваного, щодо надання 

доступу до документів, відомості з яких сторона захисту має намір використати 

у суді як докази. Надаючи відповідь на запит, захисник відмовив прокуророві у 

доступі, посилаючись на те, що ці відомості можуть бути використані 

прокурором на підтвердження винуватості обвинуваченого. 

Чи відповідають дії захисника вимогам закону?  

Як повинен діяти прокурору у цій ситуації?  

 

7. Не погодившись із обвинувальним актом на тій підставі, що у ньому не 

вказано обставин, які обтяжують чи пом’якшують покарання, прокурор дав 

усну вказівку слідчому усунути зазначений недолік у триденний строк.   

Чи відповідає це рішення прокурора нормам КПК України?  

Які вимоги закону до обвинувального акту щодо відомостей про 

обставини, що обтяжують чи пом’якшують покарання? 

Які відомості має містити обвинувальний акт? 
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2. Теми семінарських занять 

 

 

ТЕМА № 8 Повідомлення про підозру (2 год.) 

 

Питання для обговорення: 

 

1. Поняття та значення повідомлення особи про підозру. 

2. Зміст і форма письмового повідомлення про підозру. 

3. Порядок повідомлення про підозру. Особливості повідомлення про 

підозру окремій категорії осіб. Допит підозрюваного. 

4. Зміна повідомлення про підозру. 

 

Рекомендована література до Теми 8:  
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. 

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. 
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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. Кримінальне процесуальне право України : [навчальний посібник] / За 

редакцією професорів В. Г. Гончаренка та В. А. Колесника. – К.: Юстиніан, 

2014. – 576 с. 

16. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 

частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 

Хабло. – 3-тє вид., доповн. і переробл. – К.: Скіф, 2013. – 256 с. 

17. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний 

коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. – Х.: 

Одіссей, 2013. – 1104 с. 

18. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т.1 /О.М. Бандурка, Є.П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, 

В.П.Пшонки, А.В. Портнова – Х.: Право, 2012. – 768 с. 

19. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково–практичний 

коментар/ за ред. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстиніан, 

2012. – 1217 с. 

20. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково–практичний 

коментар: у 2 т. Т.2 /Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за 

заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова – Х.: Право, 2012. – 664 с. 

21. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні 

схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів: науково–

практичний посібник / автор. кол.: Андрєєв Р.Г., Блажівський Є.М., 

Гошовський М.І. та ін. – К.: Алерта, 2012. – 736 с.  

22. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (Загальна частина) [Текст]/ [Рожнова В.В., 

Савицький Д.О., Конюшенко Я.Ю. та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 

280 с. 

23. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (Особлива частина) [Текст]/ [Хабло О.Ю., 

Степанов О.С., Климчук М.П. та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 200 с. 

24. Кучинська О.П. Кримінально-процесуальні документи: досудове та 

судове провадження: Навч.-практ. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 408 с. 

25. Лобойко Л. М. Кримінальний процес: підручник. – К.: Істина, 2014. – 

432 с. 

26. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина: 

підручник / В. М. Тертишник. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2014. – 438 с. 

27. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального 

процесуального кодексу України / В.М.Тертишник. – К.: Алерта, 2014. – 768 с. 

28. Удалова Л. Кримінальний процесуальний кодекс України – новий етап 

у розвитку теорії та практики здійснення кримінального провадження 

/Л.Д. Удалова, В. В. Рожнова // Право України. – 2013. – №11. – С.80–87. 
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29. Удалова Л.Д. Кримінальний процес України в питаннях і відповідях: 

навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: КНТ, 2010. – 160 с. 

30. Удалова Л.Д. Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем) 

навч. посібн./ Л.Д.Удалова, В.В.Рожнова, Д.П.Письменний. – К.: Центр учбової 

літератури, 2014. – 144 с. 

31. Удалова Л.Д. Кримінальний процес. Особлива частина (альбом схем) 

навч. посібн. / Л.Д.Удалова, Д.О. Савицький, О.Є. Омельченко та ін. – К.: Центр 

учбової літератури, 2015. – 224 с. 

 

 

ТЕМА № 11. Судовий розгляд (2 год.) 

 

Питання для обговорення: 

1. Поняття, суть і значення стадії судового розгляду. 

2. Загальні положення судового розгляду у кримінальному провадженні. 

3. Межі судового розгляду. 

4. Процедура судового розгляду. 

 

Рекомендована література до Теми 11:  

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. 

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. 
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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. 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. 

16. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В.В.,  

Савицький Д.О., Конюшенко Я.Ю. та ін. – К.: НАВС, 2012. – 280 с. 

17. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О.Ю.,  

Степанов О.С., Климчук М.П. та ін. – К.: НАВС, 2012. – 200 с. 

18. Лобойко Л.М. Кримінальний процес: Підручник. – К.: Істина, 2014. – 

432 с. 

19. Лоскутов Т.О. Кримінальне переслідування здійснюване слідчим: 

Монографія. – Дніпропетровськ: «Ліра ЛТД», 2011. – 164 с. 

  

ТЕМА № 13. Особливі порядки кримінального провадження (2 год.) 

 

Питання для обговорення: 

1. Кримінальне провадження на підставі угод. 

2. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. 

3. Провадження щодо окремої категорії осіб. 

4. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. 

5. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру. 

6. Кримінальне провадження обумовлене територією його здійснення та 

що містить державну таємницю. 

 

Рекомендована література до Теми 13:  

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. 
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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 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. 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. 

16. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В.В.,  

Савицький Д.О., Конюшенко Я.Ю. та ін. – К.: НАВС, 2012. – 280 с. 

17. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О.Ю.,  

Степанов О.С., Климчук М.П. та ін. – К.: НАВС, 2012. – 200 с. 

18. Лобойко Л.М. Кримінальний процес: Підручник. – К.: Істина, 2014. – 

432 с. 

19. Лоскутов Т.О. Кримінальне переслідування здійснюване слідчим: 

Монографія. – Дніпропетровськ: «Ліра ЛТД», 2011. – 164 с. 
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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 

 

 


