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1. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 4. Докази і доказування у кримінальному процесі (2 год.) 

 

1. Аналіз процесуального документу: 

Проаналізуйте вирок (у частині викладення доказів) суду щодо 

Лавочкіна Р.П., засудженого за ч. 1 ст. 121 КК України. 

«Крім часткового визнання своєї винуватості самим обвинуваченим, його 

винуватість підтверджується доказами: 

- показаннями потерпілого Кривенка про те, що Лавочкін біля будинку 

№1 по вул. Гоголя в місті Дніпро наніс йому удар ножем, чим спричинив тяжкі 

тілесні ушкодження; 

- показаннями свідка Морозова про те, що він бачив як Лавочкін біг від 

будинку №1 по вул. Гоголя в місті Дніпро з ножем у руці; 

Також винуватість Лавочкіна у інкримінованому йому злочині 

підтверджується письмовими доказами у кримінальному провадженні: 

- протоколом огляду місця події, в ході якого на ділянці місцевості між 

будинками № 1 і № 3 по вул. Гоголя в місті Дніпро виявлено сліди крові тієї ж 

групи, що і у потерпілого; 

- протоколом огляду вилученого у Лавочкіна ножа із слідами крові тієї ж 

групи, що й у потерпілого; 

- протоколами одночасного допиту потерпілого Кривенка, свідка 

Морозова, обвинувачено Лавочкіним, які підтвердили показання, дані під час 

досудового слідства; 

- висновком судово-медичної експертизи про, що на тілі потерпілого 

виявлені тілесні ушкодження у вигляді проникаючого колото-різаного 

поранення черевної порожнини, з ушкодженням внутрішніх органів, які 

відносяться до тяжких тілесних ушкоджень за ознакою небезпеки для життя. 

Проникаюче поранення, виявлене на тілі потерпілого Кривенка виникло від 

одноразової дії плоского колото-ріжучого предмета, яким міг бути клинок ножа, 

або будь-який інший предмет, що має такі самі властивості за типом удару.  

Часткове визнання обвинуваченим Лавочкіним своєї винуватості 

пояснюється тим, що він не мав наміру на заподіяння потерпілому Кривенку 

тяжких тілесних ушкоджень, а заподіяв йому удар ножем необережно, 

спростовується силою і характером заподіяного удару, що слідує із висновку 

судово-медичної експертизи, а також діями самого підсудного, котрий не 

заперечував того факту, що дійсно з ножем вийшов із двору, де знаходився 

потерпілий. Суд уважає, що обвинувачений Лавочкін дає такі показання з 

метою пом’якшити свою винуватість, а отже й покарання». 

Чи відповідає поняття доказів, визначених у вироку суду із поняттям 

доказів, визначених у КПК України ? 

Які правильно вказані у вироку джерела доказів зазначені ? Чи усі вони 

передбачені у КПК України ? 
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Чи мав право суд у вироку робити висновки щодо мотивації показань 

обвинуваченого та надавати їм статус неправдивих показань? 

 

2. Аналіз процесуального документу: 

Експерт у своєму висновку дав наступні відповіді на питання, поставлені 

слідчим при призначенні судово-медичної експертизи: 

1) смерть Гриневича, 34 років, настала від втрати крові внаслідок 

пошкодження лівої сонної артерії; 

2) пошкодження сонної артерії спричинене гострим колюче-ріжучим 

предметом, яким міг бути і виявлений на місці події ніж, але встановити за 

раною на трупі довжину та ширину леза ножа, яким вона спричинена, не 

вдалося. 

3) спричинене Гриневичу поранення - косе зверху вниз і спереду назад - є 

типовим для удару ножем рукою сторонньої людини, коли рукоятка ножа у 

кулаку, а лезо виходить з боку мізинця руки; 

4) запаху алкоголю від органів померлого не виявлено. 

Оцініть висновки експерта у цій справі на предмет їхньої 

однозначності ? 

Яким є доказове значення ймовірних висновків експерта ? 

 

3. Вирішення практичної ситуації: 

У кримінальному провадженні стосовно Садикова про крадіжку 

особистого майна із квартири Климова як джерела доказів досліджувалися: 

- закордонний паспорт на ім’я Садикова, у якому є підчистки і 

виправлення; 

- щоденник Садикова із описанням вчиненої ним крадіжки; 

- характеристика на Садикова із місця його роботи; 

- виявлений під час огляду місця події лист у конверті, адресований 

Садикову. 

Які із перерахованих документів є речовими доказами ?  

За якими ознаками той чи інший об’єкт може бути оцінений, як речовий 

доказ? 

Якими є правила поводження із речовими доказами?  

 

4. Вирішення практичних ситуацій: 

У кримінальному провадженні про злісне хуліганство слідчий встановив, 

що окремі моменти злочину сфотографував за допомогою цифрового 

фотоапарату фотолюбитель Шнурков. Слідчий допитав Шнуркова як свідка, 

вилучив і приєднав до матеріалів провадження цифровий носій (диск - DVD-R) 

з дванадцятьма файлами, що містять фото події злочину. 

Чи є фото, що містяться на диску, джерелами доказів ? 

Якщо так, то до якого із видів джерел доказів вони належать ? 

 

5. Вирішення практичних ситуацій: 
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Сіренка затримано за підозрою у вчиненні убивства. Під час допиту він 

постійно вказував на те, що його «підставили», що він не вчиняв злочин і може 

це довести. Слідчий наполягав на визнанні Сіренком своєї винуватості, бо у 

справі були здобуті відповідні докази. Коли допит закінчувався, Сіренко 

раптово вдарив слідчого в обличчя і втік. Затримати його не вдалося. Через 

декілька днів Сіренко сам з’явився до слідчого і надав йому аудіокасету із 

записом розмови своїх сусідів Вороненка і Дигала, які обговорювали, як вдало 

вони підставили «лоха» Сіренка. На запитання слідчого, звідкіля у Сіренка 

запис цих розмов, він відповів, що давно займається радіоелектронікою і 

прослухати розмову Вороненка і Дигала за допомогою електронних приладів 

йому було неважко. 

Чи можуть бути доказами дані отримані Сіренком через 

прослуховування розмов сусідів, якщо так, то за якими ознаками? 

Як повинен діяти слідчий у цій ситуації з даними наданими йому 

Сіренком ? 

Оцініть доказове значення наданої аудіокасети. 

 

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. 
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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? 
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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. 

 

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

 

3. 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 

днів працівники карного розшуку затримали підозрюваного у вчинені цього 
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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 ? 

 

4. 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. 

 

5. Слідчий направив до поштового відділення ухвалу судді про 

накладення арешту на кореспонденцію, запропонувавши адміністрації 

затримувати усю кореспонденцію на ім’я Олійника і надсилати про це йому 

(слідчому) повідомлення. За три дні начальник поштового відділення 

повідомив слідчому про лист, що надійшов на ім’я Олійника. Слідчий у 

присутності двох службовців поштової установи розпакував листа і, 

ознайомившись із його змістом, встановив, що інформації, яка має значення для 

кримінального провадження, у листі не міститься. 

1) Що має далі зробити слідчий у наведеній ситуації ? 

2) Що потрібно зробити з листом, який був розпакований ? 

3) У якому процесуальному документі слідчий має зафіксувати виконані 

ним дії ? 

4) Хто може бути понятим під час огляду і виїмки кореспонденції ? 
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6. У кримінальному провадженні №16166 встановлено, що 10 травня 

Петренко викрав у Макарова кишеньковий годинник марки „ORIENT”, який у 

цей же день продав Дубрівному. 

Слідчим зібрані точні дані про те, що викрадений годинник знаходиться в 

квартирі № 112 буд. № 4 по вул. Гладкова у м. Дніпро, де проживає 

Дубрівний А.П. 

Завдання:  

1) Прийняти рішення про проведення слідчої (розшукової) дії з метою 

вилучення годинника.  

2) Оформити це рішення процесуальним документом. 

 

7. Ознайомтеся із фрагментами документів, що є у кримінальному 

провадженні: 

1) Фрагмент протоколу допиту свідка Сидоренка О.Р.:  

„18 вересня цього року близько 18 год. до мене додому за адресою: 

м. Дніпро, вул. Шевченка буд. 27 кв. 25 прийшов знайомий Руднєв В.М. У його 

поведінці було помітним якесь хвилювання. Він неодноразово виходив із кухні, 

де ми сиділи, покурити на сходову площадку ”. 

 

2) Фрагмент рапорту оперуповноваженого СКР Шевченківського 

відділення поліції капітана поліції Коровіна П.А.:  

„У результаті проведених оперативно-розшукових заходів отримана 

інформація про те, що затриманий за підозрою у вчиненні злочину Руднєв В.М. 

міг сховати викрадені у потерпілої Шмакової І.А. гроші у квартирі свого 

знайомого, який проживає на вул. Шевченка. 

 

3) Фрагмент протоколу допиту свідка Руднєвої О.М.:  

„У ніч проти 17 вересня мій чоловік Руднєв В.М. повернувся додому 

близько 3 години. Пізнє повернення пояснив тим, що був у приятеля Сидоренка 

Олексія. При ньому ніяких речей я не бачила. Нічого не кажучи, він відразу ліг 

спати”. 

 

4) Фрагмент протоколу допиту потерпілої Шмакової І.А.: 

№ 

«Із вази у залі моєї квартири були викрадені гроші у сумі 4770 гривен. 

Сума ця складалася із таких купюр: 8 шт. по 500 гривен, 7 - по 100 гривен, 7 - 

по 10 гривень». 

 

5) Фрагмент висновку дактилоскопічної експертизи: 

„Два відбитка пальців рук, виявлені 17 вересня під час огляду квартири 

Шмакової І.А. - на шафі, залишені вказівним і великим пальцями правої руки 

Руднєва Володимира Михайловича.  

Експерт     підпис      Коломойцев П.С.” 

 

Завдання: 
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1) Визначте яку слідчу (розшукову) дію слід провести для вилучення 

грошей із квартири Сидоренка О.Р. 

2) Від імені слідчого складіть процесуальний документ, у якому 

відобразіть рішення про проведення даної слідчої (розшукової) дії. 

 

8.10 травня цього року під час огляду місця події - приміщення магазину 

„Сатурн”, розташованого по проспекту Гагаріна у м. Дніпропетровську, звідки 

була вчинена крадіжка продовольчих товарів, спеціалістом-криміналістом на 

вітрині виявлено три сліди пальців рук. 16 травня цього року за підозрою у 

вчиненні крадіжки у порядку ст.208 КПК України затримано Бикова В.Н. 

Завдання:  

1) Визначитись, чи є підстави для призначення експертизи і якої саме.  

2) Прийняте рішення оформити процесуальним документом. 

 

ТЕМА 9. Зупинення і закінчення досудового розслідування (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? 

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 ? 
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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; 

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? 
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- 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? 

- 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? 

 

 

2. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 3. Учасники кримінального процесу (4 годин). 

 

Семінарське заняття №1 (2 год.) 
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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. 

 

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.  Альперт С. А. Субъекты уголовного процесса / Альперт С. А. — Х. : 

НЮАУ, 1997. — 60 с. 

9. 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. 
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10. 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. 

11. Давиденко С. В. Потерпілий як суб’єкт кримінально-процесуального 

доказування : [монографія] / Давиденко С. В. — Х. : Фінн, 2008. — 296 с. 

12. Зейкан Я. П. Захист у кримінальній справі : наук.-практ. комент. / 

Зейкан Я. П. — К. : КНТ, 2007. — 600 с. 

13. Каркач П. М. Державне обвинувачення в суді: конституційна функція 

прокуратури : [навч.-метод. посіб.] / Каркач П. М. — Х. : Право, 

2007. — 208 с. 

14. 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. 

15. 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. 

16. Корчева Т. В. Проблеми діяльності захисника у досудовому 

провадженні та в суді першої інстанції / Корчева Т. В. — Х. : Вапнярчук Н. М., 

2007. — 200 с. 

17. 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. 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 

21. 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. 

22. Удалова Л. Д. Кримінальний процес України : [навч. посіб.] / Удалова 

Л. Д. — К. : ПАЛИВОДА А. В., 2007. — 352 с. 

23. Удалова Л. Д. Суб’єкти кримінально-процесуального доказування : 
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[навч. посіб.] / Л. Д. Удалова, О. В. Рибалка. — К. : КНТ, 2012. — 160 с. 

24. Черненко А.П. Повірений – новий учасник кримінального процесу / 

А.П. Черненко/ Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні 

науки. Спецвипуск. К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 

2014.- С.357-362. 

25. Черненко А.П. Проблеми роз’яснення прав учасникам кримінального 

провадження / А.П. Черненко/ «Стан та перспективи розвитку юридичної 

науки»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. 

Дніпропетровськ, 3-4 жовтня 2014 р. – Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ», 

2014,- С.97-99.  

26. Черненко А.П., Шиян А.Г. Право особи на набуття статусу 

підозрюваного у кримінальному провадженні / А.П.Черненко, А.Г. Шиян // 

Порівняльно-аналітичне право - електронне наукове фахове видання 

юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 

2016.- №2.- С. 244-247. 

27. Черненко А.П., Шумакова В.О. Щодо місця особи, відповідальної за 

перебування затриманих серед учасників кримінального провадження / 

А.П. Черненко, В.О. Шумакова / Актуальні питання та проблеми правового 

регулювання суспільних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Дніпропетровськ, 4-5 березня 2016 р. – Дніпропетровськ : ГО 

«Правовий світ», 2016, - С.109-112.  

 

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-
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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 

 

. 


