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1. Теми практичних занять 
 

ТЕМА № 5. Заходи забезпечення кримінального провадження (2 год.) 

 

1. Аналіз нормативно-правових актів: 

1. Проаналізуйте норми КПК України і з’ясуйте чи враховується тяжкість 

злочину, у вчиненні якого підозрюється особа, під час застосування щодо неї 

запобіжних заходів. Якщо так, то яких саме ? 

2. У травні за вчинення крадіжки стосовно Пугачова у кримінальному 

провадженні, що здійснювалося у місті Суми слідчим застосовано запобіжний 

захід застава. 

У вересні цього ж року Пугачов вчинив ще одну крадіжку, але вже у місті 

Дніпро, при цьому Пугачов звернувся до слідчого с клопотанням не 

застосовувати до нього запобіжний захід тримання під вартою, бо коли він не 

з’явиться за викликом слідчого міста Суми, то позбудеться 30 тисяч гривень, 

які він вніс як заставу і котрі будуть передані в дохід держави.   

Чи може бути застосовано у відношенні одного підозрюваного два 

запобіжних заходи? 

Яким чином вирішується питання про грошові кошти внесені як застава 

у разі порушення підозрюваним зобов’язань, взятих на себе під час 

застосування цього запобіжного заходу? 

Хто і коли вирішує питання про повернення застави заставодавцю? 

Як повинен вчинити слідчий у кримінальному провадженні, що 

здійснювалося в місті Дніпро? 

 

2. Вирішення практичних ситуацій: 

1. Вручивши Кірєєву повідомлення про підозру у вчиненні злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 122 КК „Умисне середньої тяжкості тілесне 

ушкодження ”, слідчий застосував щодо підозрюваного запобіжний захід у 

вигляді особистого зобов’язання. 

Застосування такого запобіжного заходу слідчий мотивував тим, що 

Кірєєву має похилий вік, у нього постійне місце проживання, злочин вчинив 

вперше і тому немає підстав для побоювання, що він може ухилитися від 

слідства і суду або перешкодити встановленню істини у кримінальному 

провадженні, чи якимось іншим способом буде ухилятися від від виконання 

покладених на нього процесуальних обов’язків. 

Чи є правомірним за таких умов застосування щодо Кірєєва запобіжного 

заходу ? 

Як повинен діяти слідчий, коли підстав для застосування запобіжного 

заходу щодо підозрюваного немає і якою нормою КПК він повинен при цьому 

керуватися ? 

 

2. Затриманий (законне затримання) за підозрою у вчиненні крадіжки 

чужого майна (ч. 2 ст. 185 КК України) Василенко В.В. повідомив слідчому, що 

вдома у нього залишилося троє дітей дошкільного віку та собака, а дружина 



 

перебуває на стаціонарному лікуванні у кардіологічному відділенні лікарні. 

Родичів у м. Дніпро у нього і у дружини немає. Він має постійне місце 

проживання і роботи. Під час перевірки відомості повідомлені Василенком В.В. 

підтвердилися. 

У той же час у слідчого, виходячи із наявних матеріалів кримінального 

провадження, є підстави вважати, що Василенко В.В. може продовжити 

злочинну діяльність, бо не має коштів для існування. 

Визначитись, чи є за даних обставин підстави до застосування стосовно 

Василенко В.В. запобіжного заходу? 

Прийняте рішення оформити процесуальним документом. 

 

3. 17-річний Зубенко, затриманий за підозрою у вчинені грабежу золотих 

виробів з ювелірного магазину, звернувся до слідчого з клопотанням не 

повідомляти про його затримання батькам та директору технікуму, де він 

навчається. 

Які вимоги закону щодо необхідності, форми, строків такого 

повідомлення та кола осіб? 

Чи має право слідчий задовольнити таке клопотанням? 

 

4. Стосовно Кухленка, підозрюваного у вчиненні умисного убивства, як 

запобіжний захід було застосовано тримання під вартою. У ході подальшого 

розслідування слідчий встановив, що Кухленко вчинив не умисне убивство, а 

убивство при перевищенні меж необхідної оборони. У зв’язку з цим Кухленку 

було змінено повідомлення про підозру з ч. 1 ст. 115 КК України на ст. 118 КК 

України. 

Чи зобов’язаний слідчий після зміни повідомлення про підозру вирішити 

питання про зміну запобіжного заходу у вигляді взяття під варту на інший - 

більш м’який запобіжний захід? 

Чи вплине на вирішення цього питання заявлення підозрюваним 

Кухленком клопотання про зміну запобіжного заходу взяття під варту на 

заставу? 

Складіть процесуальний документ про зміну запобіжного заходу взяття 

під варту на заставу. 

 

 

 

2. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 3. Учасники кримінального процесу (2 годин). 

 

Семінарське заняття №1 (2 год.) 

 

Питання для обговорення: 

1. Учасники кримінального процесу: поняття і класифікація. 



 

2. Суд, слідчий суддя, присяжний як суб’єкти кримінально-
процесуальної діяльності. 

3. Сторона обвинувачення в кримінальному процесі. Прокурор. Слідчий. 

Керівник органу досудового розслідування. Оперативні підрозділи. 
4. Сторона захисту в кримінальному процесі. Підозрюваний. 

Обвинувачений. Виправданий. Засуджений. Захисник. 

5. Потерпілий, його представник та інші учасники кримінального 
провадження. Заявник. Цивільний позивач та цивільний відповідач, їх 

представники. Свідок. Експерт. Спеціаліст. Секретар судового засідання. Особа 

відповідальна за перебування затриманих. 
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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 

 

. 


