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ТЕМА 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу 
Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

Питання для обговорення: 

1. Поняття кримінального процесу та його історичні форми.  

2. Співвідношення кримінального процесу з кримінальним правом, 

оперативно-розшукової діяльності (ОРД) та іншими спеціальними галузями 

знань. 

3. Процесуальна форма і процесуальні гарантії. 

4. Стадії кримінального процесу. 
 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
правильне розуміння студентами сутності кримінального процесу його 
системи, кримінального процесуального права, його чинності у часі, просторі, 
щодо кола осіб, а також розуміння сутності кримінальної процесуальної форми, 
її видів, а так само й розуміння сутності й системи кримінальних 
процесуальних функцій є необхідною базою майбутньої професійної діяльності 
студента на посаді адвоката, слідчого, прокурора, судді. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 1:  
1. Історичні форми кримінального процесу. 

2. Завдання кримінального провадження, передбачені КПК України. 

3. В чому полягає повнота, швидкість та неупередженість кримінального 

процесу? 

4. У чому полягає уніфікація та диференціація кримінальної 

процесуальної форми? 

5. Поняття та види кримінально-процесуальних функцій. 

6. Поняття та елементи кримінальних процесуальних відносин. 

7. Особливість кримінально процесуальних відносин. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 1:  
 

1. Цивільний позов у кримінальному провадженні. Засоби забезпечення 

цивільного позову. 

2. Гарантії захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі. 

3. Прецедентна практика Європейського Суду з прав людини в системі 

кримінально-процесуального права. 
 

ТЕМА 2. Засади кримінального процесу 
Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

Питання для обговорення: 

 

1. Поняття, значення та система засад кримінального процесу. 

2. Характеристика конституційних засад кримінального провадження. 

3. Характеристика спеціальних засад кримінального провадження 
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
засвоєння сутності та змісту засад кримінального провадження. 

 
Практичне заняття № 1 (2 год.) 

План 

Вирішення практичних ситуацій: 

 

1. 7 вересня за заявою Кремової про крадіжку срібного посуду із її 

квартири розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 КК України.  

10 вересня у ході досудового розслідування за вчинення даного злочину 

був встановлений 20-тирічний Василь Кремов – племінник її чоловіка (син 

рідного брата її чоловіка). За місцем проживання Василя та у ломбарді було 

вилучено весь вкрадений ним срібний посуд.  

11 вересня Кремова звернулася до слідчого із новою заявою про закриття 

кримінального провадження стосовно Василя Кремова. Прохання закрити 

провадження Кремова мотивувала тим, що подаючи заяву про крадіжку, не 

знала про те, що крадіжку вчинив племінник її чоловіка, а як дізналася про це й 

зажадала закриття кримінального провадження. 

Яке рішення повинен прийняти слідчий за клопотанням Кремової ? 

Які підстави для прийняття рішення за заявою Кремової передбачені 

чинним КПК України та яка засада кримінального процесу буде реалізована у 

цьому рішенні ? 

 

2. Сомов, підозрюваний за ч. 2 ст. 152 КК України (зґвалтування), у 

підготовчому судовому засіданні заявив клопотання про розгляд його справи у 

закритому судовому засіданні. На обґрунтування свого клопотання він 

посилався на те, що для з’ясування пом’якшуючих обставин він буде змушений 

у своїх показаннях торкатися інтимних обставин сімейного життя. 

Яке рішення вправі прийняти суд за клопотанням підсудного ? 

Які підстави передбачені чинним КПК України для проведення закритого 

судового засідання? 

Які обставини передбачені у ст. 6 ЄКПЛ як підстави для проведення 

закритого засідання суду ? Чи узгоджуються вони із тими, що передбачені 

КПК України ? 
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 
яких передбачається програмою) засвоєння сутності та змісту засад 
кримінального провадження дозволяє студентам розуміти всі аспекти їх 
майбутньої правомірної професійної діяльності. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  
1. Дія загально-правових засад у кримінальному процесі. 

2. Рівність людей перед законом і судом. 

4. Незалежність суду і підкорення його тільки законові.  



 

 

5 

 

5. Гласність та змагальність судового провадження. 

6. Публічність та диспозитивність кримінального провадження. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 2:  

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

 

1. Верховенство права в сфері правосуддя.  

2. Поняття та гарантії недоторканності приватного життя людини при 

здійсненні кримінального судочинства. 

3. Зміст та юридичне визначення презумпції невинуватості. 

4. Поняття та становлення принципу диспозитивності в кримінальному 

судочинстві. 
ТЕМА 3. Учасники кримінального процесу 

 

Практичне заняття № 1 (2 год.) 

План 

Вирішення практичних ситуацій: 

1. Начальник слідчого відділення Соборного ВП Дніпропетровського ВП 

ГУ НП у Дніпропетровській області дав письмову вказівку слідчому про 

проведення слідчого експерименту для перевірки можливості проникнення 

підозрюваного Котова О.П. до квартири потерпілого через вікно, а також 

допитати матір підозрюваного для з’ясування обставин кримінального 

провадження. 

Слідчий категорично відмовився виконувати цю вказівку свого керівника, 

посилаючись на те, що названі обставини достатньо з’ясовані у цьому 

провадженні під час проведення інших слідчих (розшукових) дій. Узнавши про 

реакцію підлеглого, начальник відділення, не приймаючи справи до свого 

провадження, сам провів слідчий експеримент та допитав матір підозрюваного. 

Протоколи названих слідчих (розшукових) дій він передав слідчому для 

приєднання до матеріалів кримінального провадження, але слідчий відмовився 

приєднувати їх до матеріалів кримінального провадження на тій підставі, що 

він не брав участі у проведенні цих слідчих (розшукових) дій, що позбавляє 

його можливості оцінити законність їх проведення, а закон покладає на нього 

обов’язок нести персональну відповідальність за результати розслідування. 

Якими є повноваження начальника слідчого відділення під час досудового 

слідства ? 

Чи вправі слідчий не погодитися із вказівками начальника слідчого 

відділення і не виконувати їх ? 

Чи діяли слідчий і начальник слідчого відділення у описаній ситуації 

відповідно до закону ? 

Яку згідно закону несе відповідальність слідчий? 

 

2. На територію військової частини проникли два студенти цивільного 

вищого навчального закладу і викрали звідти цінні речі військовослужбовців. 

Дані факти були встановлені: від потерпілих військовослужбовців надійшли 
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заяви про вчинений стосовно них злочини, студенти, які вчинили крадіжку 

затримані добовим нарядом військової частини. 

Хто повинен прийняти заяву від потерпілих? 

До яких уповноважених службових осіб належить повноваження 

здійснити затримання студентів? 

Хто має повноваження щодо початку розслідування даного злочину? 

 

3. Самородов підозрювався за ст. 209 КК України «Легалізація 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», досудове розслідування 

по цьому факту здійснював прокурор місцевої прокуратури Куликов, якому 

пізніше було доручено підтримувати у суді державне обвинувачення. 

Під час судового розгляду Самородов заявив відвід державному 

обвинувачеві, обґрунтувавши це тим, що Куликов здійснював розслідування з 

обвинувальним ухилом і тому не може бути об’єктивним у судовому 

провадженні.  

Чи підлягає заявлений відвід задоволенню ? 

Чи мав право прокурор місцевої прокуратури здійснювати досудове 

слідство ? 

Чи мав право прокурора, який здійснював досудове слідство, 

підтримувати державне обвинувачення у суді ? 

Якими є підстави відводу прокурора під час досудового слідства і у суді 

та яким є сам порядок відводу прокурора ? 

 

4. Слідчий допитав Юдіна як свідка у кримінальному проваджені, 

здійснюваному за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом розтрати майна на 

державному підприємстві, де той працював головним бухгалтером. Оскільки 

запитання слідчого були спрямовані на викриття його у розтраті майна, Юдін 

під час допиту заявив вимогу роз’яснити йому у чому його підозрюють, інакше 

він не буде давати показання. Слідчий роз’яснив Юдіну, що він є свідком і за 

законом несе кримінальну відповідальність за відмову від давання показань, а 

також за давання завідомо неправдивих показань, при цьому оголошувати 

свідку, у чому і хто підозрюється, слідчий не зобов’язаний. 

В якому процесуальному статусі слід допитувати Юдіна? 

Оцініть правильність роз’яснень слідчого. 

Якими статтями Конституції України і КПК України мав би 

керуватися у даному випадку слідчий ? 

Хто має право відмовитися давати показання як свідок у кримінальному 

провадженні ? 

Хто не може бути допитаний як свідок у кримінальному провадженні ? 

 

 Аналіз нормативно-правових актів: 

 

Порівняйте права підозрюваного, обвинувачуваного і потерпілого.  

Визначте: 
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- чим обумовлена наявність у обвинуваченого і потерпілого однакових 

прав ? 

- чим обумовлені розбіжності їхніх прав ? 

Хто із цих учасників процесу, на Вашу думку, має більше прав для 

відстоювання власних інтересів у кримінальному провадженні ? 

 

 Вирішення практичних ситуацій: 

1. Слідчий, визнавши, що у кримінальному проваджені є досить доказів, 

які вказують на вчинення Комаровим І.В. убивства, склав повідомлення про 

підозру за ч. 1 ст. 115 КК України і постанову про застосування до нього 

запобіжного заходу тримання під варту. 

Чи ґрунтується на законі рішення слідчого щодо повідомлення про 

підозру ? 

Хто і яким чином набуває статусу підозрюваного у кримінальному 

провадженні ? 

Чи відповідають дії слідчого закону щодо застосування запобіжного 

заходу? 

Який процесуальний документ мав би скласти слідчий для застосування 

до підозрюваного запобіжного заходу ? 

Чим відрізняється процесуальний статус підозрюваного від статусу 

обвинуваченого ? 

 

2. 19 вересня о 10 год. Сапожніков В.С., через незамкнені двері проник до 

квартири Сорокіна П.А. і викрав різні речі на загальну суму 18 300 грн. Цього ж 

для Сорокін П.А. звернувся до поліції про крадіжку і цей же день за цим 

фактом розпочато кримінальне провадження. 

Яким учасником кримінального процесу слід визнати Сорокіна П.А. ? 

Прийняте рішення оформити процесуальним документом. 

 

3. Під час розслідування встановлено, що 9 жовтня о 10 годині 

Проценко В.О. через злам вхідних дверей проник до квартири № 34 буд. 12 по 

вул. Гусенко у м. Дніпро, де проживає Зінченко В.Р., звідки таємно викрав 

особисте майно Зінченко В.Р. загальною вартістю 11400 грн.  

Зінченко В.Р. звернулась до слідчого із заявою, у якій виклала вимогу про 

відшкодування збитків, заподіяних злочином. 

Яким учасником кримінального процесу слід визнати Зінченко В.Р.? 

Які відмінності у процесуальних статусах потерпілого і цивільного 

позивача ? 

Прийняте рішення за заявою Зінченко В.Р. оформити процесуальним 

документом. 

 

4. Слідчий у ході підготовки до проведення обшуку у квартирі 

підозрюваного Карлова в якості одного з двох понятих запросив його сусіда 

Співака. Карлов заперечив проти участі Співака у обшуці, мотивуючи тим, що 

Співак перебуває з ним у неприязних стосунках і може бути зацікавленим у 
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фальсифікації результатів обшуку, окрім того Карлов не хоче, щоб Співак був 

обізнаний про його особисте сімейне життя.  

Співак підтвердив наявність «натягнутих» відносини із сусідом 

Карловим. 

Як має вчинити слідчий у цій ситуації ? 

Чи підлягає відводу понятий ? Якщо так, то якою є підстава його 

відводу ? 

Чи має право понятий заявити самовідвід ? 

Які процесуальні права і обов’язки має понятий ? 

Під час провадження яких слідчих (розшукових) дій участь понятих є 

обов’язковою? Чому ? 
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття студенти повинні знати права та обов’язки 
учасників кримінального провадження, які розглядаються під час занять. 

 

Практичне заняття № 2 (2 год.) 

План 

Вирішення практичних ситуацій: 

1. Після затримання за підозрою у вчиненні розбійного нападу, Рюміну 

було роз’яснено його право мати захисника, на що Рюмін заявив, що бажає 

мати захисником свого двоюрідного брата Зайкіна, який хоч і не є юристом, все 

ж має великий життєвий досвід, вищу освіту і зможе йому допомогти із 

захистом у кримінальному провадженні. 

Слідчий роз’яснив Рюміну, що на даному етапі розслідування Зайкін не 

може бути допущений як захисник у кримінальному провадженні. 

При вирішенні даної ситуації слід врахувати декілька варіантів увідної.  

Варіант 1: Зайкін є рідним братом Рюміна. 

Варіант 2: Зайкін взагалі не є родичем Рюміна, але працює нотаріусом. 

Варіант 3: Затриманий Рюмін є неповнолітнім і він не виявив бажання 

мати захисника, але щоб йому допомагав із захистом його рідний брат Зайкін, 

який не є юристом. 

Чи ґрунтується на законі роз’яснення слідчого ? 

Хто має право бути захисником у кримінальному провадженні ? 

Яким є порядок допуску захисника до участі у кримінальному 

провадженні ? 

 

2. У судовому засіданні стосовно Бурова і Мезинцева, захисник 

Мезинцева Симонов, заявив відвід адвокату Рєзникову, який захищає Бурова. У 

своїй заяві Симонов стверджує, що Рєзников раніше консультував батька 

Мезинцева у цьому ж кримінальному провадженні і дав деякі рекомендації, які, 

на його думку, не відповідають закону. Рєзников у своїх поясненнях суду 

підтвердив факт консультування батька підсудного Мезинцева, але вважає, що 

підстав для відводу чи самовідводу від участі у справі немає, тим паче, що 

підсудний Буров йому повністю довіряє. 
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Яким є підстави для відводу чи самовідводу захисника у кримінальному 

провадженні? 

Який процесуальний порядок відводу захисника? 

Яке рішення у цій ситуації повинен прийняти суд ? 

 

3. Ігор Таранін, який випадково потрапив на місце групової бійки і 

намагався розняти хуліганів, був ними убитий. Хулігани викриті і 

притягуються до кримінальної відповідальності. 

До слідчого надійшла заява батька загиблого - В.П. Тараніна - про 

визнання його і матері Ігоря Олени Сергіївни потерпілими у кримінальному 

провадженні. На допиті у слідчого наречена Ігоря Тараніна також заявила про 

бажання брати участь у провадженні я представник потерпілого і переконатися, 

що вбивці не уникнуть відповідальності. 

Слідчий визнав батька, матір і наречену Ігоря представниками 

потерпілого, оформивши це рішення однією постановою. 

Чи правильно вчинив слідчий ? 

Як мав би діяти слідчий у цій ситуації ? 

Хто і у якому порядку визнається представником потерпілого ? 

Хто має право бути визнаний потерпілим замість особи, яка загинула 

внаслідок вчинення злочину ?  

Скільки осіб може бути визнано потерпілими у даному кримінальному 

провадженні ? 

Чи може бути визнаний потерпілим близький родич потерпілого, який 

загинув не у результаті злочину, а пізніше - під час досудового слідства ? 

 

4. Прокурор місцевої прокуратури Сафонов здійснюючи процесуальне 

керівництво досудового розслідування, дав слідчому вказівку підготувати 

підозрюваному повідомлення про підозру. Слідчий, ознайомившись з вказівкою 

прокурора, заперечив йому стверджуючи, що відповідно до закону прокурор 

місцевої прокуратури не вправі давати йому такого роду вказівки, більш того 

сам повинен підготувати таку підозру.  

Чи має право прокурор місцевої прокуратури давати слідчому вказівку у 

кримінальному провадженні? Якщо так, то які межі повноважень такого 

прокурора щодо дачі вказівок слідчому? 

Хто із вказаних учасників кримінального провадження правий у даній 

ситуації ? 

Вирішення практичних ситуацій: 

 

1. У справі стосовно Нестерова як свідок була викликана громадянка 

Юркевич. Перед допитом Юркевич заявила, що вже 12 років проживає з 

Нестеровим в цивільному шлюбі, тому є його дружиною, і не буде давати проти 

нього показання. Слідчий роз’яснив їй, що положення ст. 63 Конституції 

України на неї не поширюються, оскільки вона в силу закону не є дружиною 

Нестерова, а у разі відмови від дачі показань вона підлягає кримінальній 

відповідальності у відповідності зі ст. 385 КК України. 
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Чи відповідає закону заява Юркевич? 

Хто у відповідності до вимог ст. 63 Конституції України має право 

відмовитись від дачі показань? 

Що таке імунітет свідка, в чому його суть? 

Чи вірні роз’яснення слідчого та як він повинен діяти у наведеній 

ситуації? 

2. Слідчий Петров прийняв до свого провадження кримінальне 

провадження, пов’язане із застосуванням вогнепальної зброї. Маючи більш ніж 

10-річний досвід роботи в якості експерта в галузі балістики, слідчий Петров 

вирішив не призначати експертизу, а склав протокол огляду пістолета ПМ, до 

якого включив всі свої висновки, зроблені ним з питань про застосування 

даного пістолета в процесі вчинення злочину. 

Чи правильно вчинив слідчий?  

Чи може він суміщати функції слідчого та експерта (спеціаліста) в 

кримінальному провадженні? 

3. Прокурор місцевої прокуратури Бутузов, вийшовши у відставку, у 

законному порядку набув статусу адвоката і почав займатися адвокатською 

діяльністю. Він був запрошений в якості захисника родичами обвинуваченого 

Ліхневича. У даній кримінальній справі Бутузов, як прокурор, давав згоду на 

клопотання слідчого про застосування до обвинуваченого Ліхневича 

запобіжного заходу тримання під вартою, але після його звільнення з 

прокуратури, обвинувальний акт у цьому провадженні затверджував інший 

прокурор. В судовому засіданні потерпілим було заявлено відвід Бутузова на 

підставі того, що він вже брав участь у справі як прокурор. 

Чи підлягає даний відвід задоволенню? 

Які підстави відводу захисника передбачає закон? 

Чи має право Бутузов у наведеній ситуації брати участь у цьому 

кримінальному провадженні як захисник? 

 

4. В якості підозрюваного у кримінальному провадженні проходив 19-

річний Акуленко. В процесі провадження було встановлено, що він відстає в 

психічному розвитку, не пов’язаному з психічним захворюванням. Мати 

Акуленко, консультуючись із запрошеним нею захисником, висловила бажання 

мати доступ до процесуальної інформації і бути присутнім при провадженні 

слідчих дій за участю її сина. 

Захисник Акуленко заявив перед слідчим клопотання про залучення до 

участі у справі матері Акуленко в якості його законного представника. Однак 

дане клопотання було відхиллено слідчим, який мотивував свою відмову тим, 

що в кримінальному процесі законний представник може представляти тільки 

неповнолітніх обвинувачених. 

Чи правильно поступив слідчий?  

Який порядок притягнення особи до участі у справі в якості законного 

представника в кримінальному процесі? 

Які права та обов’язки законного представника? 
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Чи має право законний представник знайомитися з матеріалами 

кримінального провадження? 
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття студенти повинні засвоїти права та обов’язки 
учасників кримінального провадження та вміти їх застосовувати у різних 
практичних ситуаціях. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 3:  
1. Суд і суддя. Слідчий суддя. Суд присяжних: історія, види. 

2. Прокурор. 

3. Слідчий. 

4. Керівник органу досудового розслідування. 

5. Підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений та 

виправданий. 

6. Особа, щодо якої здійснюється провадження із застосування 

примусових заходів медичного характеру.  

7. Особа, щодо якої здійснюється провадження із застосування 

примусових заходів виховного характеру. 

7. Цивільний позивач, цивільний відповідач. 

8. Суд присяжних Історія 

9. Законний представник. 

10. Заявник про злочин. Особа, яка дає пояснення. 

11. Свідок. Спеціаліст. Перекладач (сурдоперекладач). Педагог. Лікар. 

Поняті. Секретар судового засідання. Заставодавець. Поручитель. Особи, разом 

з якими впізнаваний пред’являється для впізнання («статисти»). Особа, у якої 

провадиться обшук, огляд або опис майна. Особа, у якої відбирають зразки для 

експертного дослідження. Особа, якій передано на зберігання майно, на яке 

накладено арешт. 

12. Забезпечення безпеки учасників кримінального процесу. Приводи і 

підстави застосування спеціальних заходів забезпечення безпеки. Органи, які 

приймають рішення про забезпечення безпеки. Органи, які безпосередньо 

здійснюють заходи забезпечення безпеки. Види, процесуальний порядок 

застосування і скасування спеціальних заходів забезпечення безпеки. 

13. Особа, відповідальна за перебування затриманих. 

14. Представник персоналу органу пробації. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 3:  

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

 

1. Поняття підозрюваного та проблеми законодавчого визначення його 

процесуальних прав і обов’язків. 

2. Поняття потерпілого та проблеми законодавчого визначення його 

статусу. 

3. Процесуальний статус захисника та гарантії його діяльності. 
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4. Забезпечення безпеки учасників кримінального процесу. 
 

ТЕМА 4. Докази і доказування у кримінальному процесі 
 

Практичне заняття № 1 (2 год.) 

План 

 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». 
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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 ? 

Чи мав право суд у вироку робити висновки щодо мотивації показань 

обвинуваченого та надавати їм статус неправдивих показань? 

 

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 ? 

 

Вирішення практичних ситуацій: 

 

1. 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 об’єктів є речовими доказами ?  

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

доказ? 

Якими є правила поводження із речовими доказами?  

 

2. У кримінальному провадженні про злісне хуліганство слідчий 

встановив, що окремі моменти злочину сфотографував за допомогою 

цифрового фотоапарату фотолюбитель Шнурков. Слідчий допитав Шнуркова 
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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 ? 

Який процесуальний порядок приєднання матеріальних об’єктів до 

кримінального провадження у якості речових доказів? 

Хто, на яких підставах та у якому порядку вирішує долю речових 

доказів? 

 

3. 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 

провадженні 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. 
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття студенти повинні знати всі законні засоби і 
методи одержання доказів у конкретних ситуаціях, що розглядалися. 

 

Практичне заняття № 2 (2 год.) 

План 

Вирішення практичних ситуацій: 

 

1. Експертові Горшкової, що працює в державному експертній установі, 

було доручено проведення хімічної експертизи. Будучи експертом в цій галузі 

знань, Горшкова, проте, не в достатній мірі оволоділа конкретною методикою, 

необхідної для проведення даного дослідження. Однак відмовитися від дачі 

висновку вона побоялася в силу двох обставин: 1) щоб не проявити свою 

некомпетентність; 2) щоб не бути притягнутою до кримінальної 

відповідальності за відмову від дачі висновку. 

Чи вважатиметься допустимим даний висновок?  

Чи може експерт відмовитися від дачі висновку?  
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Чи підлягає він відповідальності за відмову від дачі висновку? 

2. В ході розслідування злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України 

(умисне вбивство), у ході обшуку були вилучені брюки, що імовірно належать 

підозрюваному. У ході бесіди з оперативним працівником громадянка 

Лісовська заявила, що впізнати підозрюваного вона не зможе, тому що не 

бачила його, але точно може пізнати штани, в яких той був одягнений у момент 

вбивства. При цьому вона повідомила, що може впізнати їх за характерною 

латкою в районі коліна. В ході проведення пред’явлення штанів для впізнання, 

Лісовська з впевненістю пізнала їх, про що слідчим був складений протокол. 

Після проведення впізнання, Лісовська була допитана про характерні ознаки, за 

якими вона впізнавала штани. Захисник обвинуваченого заявив клопотання про 

визнання недопустимим факту пред’явлення для впізнання зважаючи на 

порушення процесуального порядку його проведення. Захисник, посилаючись 

на ч. 1 ст. 229 КПК України, заявив, що слідчий обов’язково повинен був 

допитати Лісовську, і у ході цього допиту з’ясувати, чи може вона пізнати 

пред’явлений предмет і за якими ознаками. 

Чи порушений процесуальний порядок пред’явлення для впізнання?  

Чи є факти отримані у ході цього пред’явлення для впізнання 

недопустимим?  

Чи повинен суд приймати до уваги показання Лісовської про характерні 

особливості штанів? 

 

3. Татарцев і Фокіна, домовившись про вбивство Дворцова, заманили 

останнього в автомобіль «Волга», що належить Татарцеву, відвезли в ліс і в 

автомашині задушили, а труп спалили. Органами досудового слідства 

автомобіль «Волга» визнаний знаряддям вчинення злочину. 

Чи є автомобіль марки «Волга» в даній ситуації знаряддям вчинення 

злочину?  

Якщо він є знаряддям вчинення злочину, то чи підлягає він визнанню 

речовим доказом у даному кримінальному провадженні?  

Який порядок визнання матеріального об’єкту речовим доказом у 

кримінальному провадженні? 
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття студенти мають уміти аналізувати подібні та 
інші ситуації та приймати законні рішення. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 4:  
1. Поняття і зміст теорії доказів у кримінальному процесі. Теорія пізнання 

- основа теорії доказів у кримінальному процесі.  

2. Поняття та ставлення до істини і об’єктивної істини у кримінальному 

процесі.  

3. Поняття, ознаки та види доказів. 

4. Показання свідка. 

5. Показання потерпілого.  
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6. Показання підозрюваного. Предмет показань підозрюваного. Перевірка 

і оцінка показань підозрюваного. 

7. Показання обвинуваченого. 

8. Речові докази. 

9. Документи. 

10. Висновок експерта. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 4:  

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

 

1. Поняття доказів та їх процесуальних джерел у кримінальному 

провадженні. 

2. Речові докази. 

3. Використання в доказуванні матеріалів оперативно-розшукової 

діяльності. 

4. Допустимість доказів. 
 

ТЕМА 5. Заходи забезпечення кримінального провадження 
 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 
План 

Питання для обговорення: 

1. Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального 

провадження. 

2. Види заходів забезпечення кримінального провадження та загальні 

правила їх застосування: 

— Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.  

— Накладення грошового стягнення.  

— Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. 

— Відсторонення від посади. 

— Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя. 

— Тимчасовий доступ до речей і документів. 

— Тимчасове вилучення майна. 

— Арешт майна. 

3. Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх застосування. 

— Особисте зобов’язання.  

— Особиста порука.  

— Домашній арешт.  

— Застава 

— Тримання під вартою. 

— Затримання, як тимчасовий запобіжний захід. 
 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
студенти повинні знати засоби забезпечення кримінального провадження, їх 
систему, процесуальний порядок та підстави застосування. 
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Практичне заняття №1 (2 год.) 
План 

Аналіз нормативно-правових актів: 

Проаналізуйте норми КПК України і з’ясуйте: 

1) чи враховується тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється 

особа, під час застосування щодо неї запобіжних заходів ? 

2) які обставини враховуються під час застосування запобіжних 

заходів ? 

3) чи визначає закон найменш суворий і найбільш суворий запобіжний 

захід? 

4) чи є процедура застосування запобіжного заходу уніфікованою 

(однаковою) для всіх кримінальних проваджень та стосовно всіх без винятку 

осіб? 

5) чи є система запобіжних заходів, вказаних у ст. 176 КПК України 

вичерпною? 

 

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 

Кірєєв 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 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. 
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Визначитись, чи є за даних обставин підстави до застосування стосовно 

Василенко В.В. запобіжного заходу? 

Чи повинен слідчий враховувати відомості наведені Василенком при 

обранні щодо нього запобіжного заходу? 

 

Аналіз нормативно-правових актів: 

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? 

 

Вирішення практичних ситуацій: 

1. 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? 

 

2. 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? 
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Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття студенти повинні вміти аналізувати ситуації та 
приймати за ними законні рішення щодо застосування певного заходу 
забезпечення кримінального провадження. 

 

Практичне заняття № 2 (2 год.) 

План 

Аналіз нормативно-правових актів: 

 

1. Проаналізуйте чинний КПК України та з’ясуйте: 

Хто має право затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину? 

Які підстави затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину 

передбаченні чинним КПК України? 

Чи однаково регламентовані підстави затримання особи у вчиненні 

злочину для всіх суб’єктів, які мають право затримати особу? 

Чи наводяться законом отрім підстав затримання ще й умови 

затримання особи у вчиненні злочину? 

Які строки тримання затриманого у вчиненні злочину? 

Чи передбачаються законом підстави продовження строків 

затримання? 

Хто та на яких підставах звільняє затриманого у вчиненні злочину у разі 

закінчення строків затримання? 

 

2. Здійсніть аналіз норм чинного КПК України та з’ясуйте: 

Чи встановлені законом строки тримання особи під вартою? 

Чи можуть вони бути продовженні, якщо так, то ким та на яких 

підставах і у яких межах? 

Чи встановлюються законом строки дії будь-якого запобіжного заходу? 

Якщо так, то які терміни дії таких запобіжних заходів і чи можуть 

бути вони продовженні, ким та на яких підставах? 

 

Вирішення практичних ситуацій: 

1. Під час кримінального провадження стосовно Количева, слідчий 

прийшов до висновку про необхідність застосування до нього застави, як 

запобіжного заходу. 

Чи може слідчий самостійно застосувати даний запобіжний захід?  

Чи повинен слідчий повідомити прокурора і суд про її застосування? 

Хто та у яких розмірах визначає розмір застави? 

Від чого залежить розмір суми застави? 

Хто та яким чином вирішує питання про долю застави? 

 

2. Слідчий прийняв рішення про застосуванні стосовно 16-літнього 

Лукіна запобіжного заходу у вигляді передання його під нагляд батьків. Батьки 

Лукіна проти цього не заперечували, однак Лукін категорично відмовився від 
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застосування даного запобіжного заходу по причині того, що у нього склалися 

конфліктні відносини з батьками. 

Як повинен діяти слідчий?  

Чи повинен слідчий враховувати думку підозрюваного під час 

застосування цього запобіжного заходу? 

У чому полягає сутність даного запобіжного заходу? 

Чи може застосовуватися цей запобіжний захід у супереч волі 

підозрюваного? 

Який процесуальний порядок застосування цього запобіжного заходу? 

 

3. Свідок Карпцов двічі не з’явився за викликом слідчого, за що слідчий 

прийняв рішення оштрафувати свідка Карпцова.   

Чи ґрунтується рішення слідчого на законні? 

Чи передбачає закон застосування покарання до свідка у разі 

невиконання ним своїх процесуальних обов’язків? 

Який захід забезпечення кримінального провадження може бути 

застосований у даному випадку до свідка? 
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття студенти мати здатність вірної оцінки ситуації 
та приймати за нею законні рішення, при цьому забезпечувати права і свободи 
учасників кримінального провадження. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 5:  
1. Поняття та значення заходів забезпечення кримінального провадження. 

Система та види заходів забезпечення кримінального провадження.  

2. Поняття, система та види запобіжних заходів. 

3. Особисте зобов’язання. Особиста порука.  

4. Домашній арешт.  

5. Застава. 

6. Тримання під вартою. 

7. Затримання. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 5:  

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

 

1. Застава як запобіжний захід. 

2. Затримання підозрюваного. 

3. Привід. 

4. Відсторонення підозрюваного від посади. 
 

ТЕМА 6. Загальні положення досудового розслідування 
 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 
План 

Питання для обговорення: 
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1. Поняття та система загальних положень досудового розслідування. 

2. Форми досудового розслідування (Досудове слідство та дізнання): 

поняття, види, порядок провадження. 

3. Характеристика загальних положень досудового розслідування. 
 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
студенти повинні знати форми та загальні правила досудового розслідування.  
 

 
Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Аналіз нормативно-правових актів: 

Слідчий, отримавши повідомлення про вчинення крадіжки особистих 

речей з квартири громадянки Нагорної, виїхав на місце і провів огляд місця 

події, після чого зібрався повернутися до відділення поліції, на що Нагорна 

стала вимагати від слідчого провести допити сусідів. Слідчий відмовився 

проводити допити, мотивуючи це тим, що проводити досудове розслідування 

до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Які вимоги закону щодо початку досудового розслідування? 

Чи у відповідності до закону діяв слідчий при проведені огляду місця події 

та після нього? 

 

2. Вирішення практичних ситуацій: 

1. У ході досудового розслідування слідчий вручив Сундукову письмове 

повідомлення про підозру у вчинені ним крадіжки особистого майна 

громадянки Ковригіної, про що вніс відомості до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. Після цього отримав ще два кримінальних провадження стосовно 

Сундукова. 

Як повинен діяти слідчий у цьому випадку? 

 

2. 15 жовтня слідчий розпочав досудове розслідування по факту крадіжку 

особистого майна Ярової стосовно Шавані, про що вніс відомості до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань.  

Пізніше 12 листопада той же слідчий у цьому ж провадженні здійснив 

повідомлення про підозру Шавані у вчиненні крадіжки майна Ярової, відомості 

про це вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань.  

16 грудня захисник Шавані заявив слідчому клопотання про закриття 

кримінального провадження стосовно його підзахисного, посилаючись на 

закінчення строків досудового розслідування 15 грудня.  

18 грудня слідчий відмовив захиснику у задоволенні його клопотання, 

мотивуючи своє рішення тим, що строки досудового розслідування не 

закінчилися, бо їх відлік починається від дня повідомлення особі про підозру. 

Чи встановлюються законом строки досудового розслідування? Якщо 

так, то чи встановлюються законом правила його обчислення? 



 

 

22 

 

Яке значення для обчислення строків досудового розслідування має факт 

внесення відомостей про вчинений злочин та факт повідомлення особі про 

підозру до Єдиного реєстру досудових розслідувань? 

Оцініть клопотання захисника та рішення слідчого по цьому клопотанні 

на предмет відповідності закону. 

Коли у цьому випадку закінчується строк досудового розслідування? 

Чи існують випадки його продовження чи зупинення? 
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття студенти повинні вміти оцінювати ситуацію під 
час кримінального провадження та приймати за нею законне рішення. 
 
 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 
План 

Вирішення практичних ситуацій: 
 
1. Слідчий Фаткулін отримав матеріали про хуліганські дії Зосімова, 

котрий 11 листопада під час кіносеансу у кінотеатрі «Мост-сіті» попросив 
Пивошенка, який сидів попереду пригнутися, бо йому (Зосімову) не видно 
всього екрану. Пивошенко відмовив, заявивши, що тоді він не зможе бачити 
весь екран, на що Зосімов почав ображати Пивошенка нецензурно, ударив по 
голові та облив його водою. У результаті дій Зосімова кіносеанс було зупинено 
і тільки поліцейські змогли угамувати Зосімова. 

Ознайомившись з матеріалами стосовно Зосімова, слідчий Фаткулін 
звернувся до начальника слідчого відділу з пропозицією провести у цьому 
кримінальному проваджені дізнання, а не досудове слідство, бо обставини 
вчиненого Зосімовим, можна встановити й під час дізнання.  

Чи передбачає чинний КПК України проведення дізнання, як форми 
досудового розслідування? 

Хто та за якими правилами проводить дізнання у кримінальному 
провадженні? 

Які особливості провадження дізнання та його відмінність від 
досудового слідства? 

Хто і на яких підставах вирішує питання про провадження дізнання, а не 
досудового слідства? 

Як повинен діяти начальник слідчого відділу та які він повинен надати 
пояснення слідчому Фаткуліну? 

 
2. Слідчий СВ Соборного відділу поліції Федорченко під час досудового 

розслідування злочину (кишенькова крадіжка, ст. 185 ч. 2 КК України) 
стосовно Однолетова, встановив, що за вчинення аналогічного злочину 
стосовно Однолетова проводить досудове розслідування слідчий СВ 
Шевченківського відділу поліції Заруба і підготувавши відповідного листа 
через канцелярію відділу направив кримінальне провадження слідчому Зарубі. 
Отримавши кримінальне провадження, слідчий Заруба повернув матеріали 
слідчому Федорченко, а у листі пояснив, що кримінальне провадження повинно 
бути направлено до нього лише через прокурора, чого не зробив Федорченко, а 
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ще Заруба вказав слідчому Федорченку на ще одну його помилку, те що 
слідчий Федорченко повинен повністю розслідувати злочин Однолетова, 
встанови всі обставини злочину і лише після повідомлення Однолетову про 
підозру можна говорити про, те шо це він вчинив злочин та лише після цього 
вирішувати питання про передачу справи за підслідністю. 

Проаналізуйте ситуацію та оцініть дії слідчих Федорченка та Заруби 
та дайте відповіді на такі питання: 

Хто із слідчих діяв у межах закону? 
Який процесуальний порядок направлення кримінального провадження за 

підслідністю? 
Як повинні бути підготовлені матеріали кримінального провадження для 

прийняття рішення про передачу його за підслідністю? 
Хто приймає рішення про передачу кримінального провадження за 

підслідністю? 
Які види підслідності передбачені законом? 
Хто вирішує спір слідчих про підслідність? 
Складіть необхідний процесуальний документ. 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття студенти повинні вміти вірно оцінювати 
ситуацію під час кримінального провадження, приймати за нею законне 
рішення та оформляти його у відповідності до закону. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 6:  
1. Поняття та система загальних положень досудового розслідування.  

2. Початок і місце досудового слідства. 

3. Розслідування кримінальних справ групою слідчих. 

4. Підстави і порядок об’єднання справ у одне провадження. Виділення 

справ у окреме провадження.  

5. Розгляд клопотань слідчим. 

6. Доручення і окремі доручення слідчого. 

7. Роз’яснення і забезпечення прав осіб, які приймають участь у справі. 

8. Недопустимість розголошення даних досудового розслідування. 

9. Застосування органами досудового розслідування науково-технічних 

засобів. 

10. Форма і зміст процесуальних документів, що складаються під час 

провадження досудового розслідування. 

11. Оскарження дій чи бездіяльності слідчого або прокурора. Строки і 

порядок розгляду скарг на дії органів розслідування. 

12. Нагляд прокурора за дотриманням законів у стадії досудового 

розслідування. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 6:  

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

 

1. Недопустимість розголошення даних досудового розслідування. 
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2. Діяльність слідчого щодо виявлення та усунення причин і умов 

злочину. 

3. Діяльність слідчого щодо захисту майнових прав потерпілого. 

4. Логіка, мова і стиль процесуальних актів слідчого. 

5. Суть та місце спеціального досудового розслідування у 

кримінальному провадженні. 
 

ТЕМА 7. Провадження слідчих (розшукових) дій 

 

Практичне заняття №1 (2 год.) 
План 

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? 

3) чи може бути застосована норма щодо допиту кожного свідка 

окремо 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 мобільним телефоном і портфелем. 

Завдання:  

1) визначитись, яким учасником кримінального процесу слід допитувати 

Кравця П.В.  

2) назвіть процесуальний порядок проведення допиту Кравця. 

3) вкажіть форми фіксації результатів вказаного допиту. 

 

2. Під час допиту свідка Гаркушу К.І., якому виповнилося 16 років, 

слідчий попередив про кримінальну відповідальність за ст.ст 384 та 385 КК 

України про відмову від давання показань та давання завідомо неправдивих 

показань. Однак Гаркуша К.І. спочатку зауважив слідчому, що той не має права 

попереджати неповнолітнього про кримінальну відповідальність та повинен 

допитувати його у присутності батьків та психолога, а потім відмовився 

підписувати протокол, де зазначалося, що його попереджено про кримінальну 

відповідальність. 

Завдання:  
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1) визначте, чи правомірні заяви свідка Гаркуші.  

2) які вимоги закону щодо процесуального порядку допиту 

неповнолітнього.  

3) як повинен діяти слідчий у такій ситуації. 

 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття. Під час цього заняття студенти повинні 
глибоко розуміти процесуальний порядок допиту свідка та й інших учасників 
кримінального провадження, знати їх права та обов’язки і вміти застосовувати 
ці знання під час проведення цієї слідчої (розшукової) дії. 

 

Практичне заняття №2 (2 год.) 
План 

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 

днів працівники карного розшуку затримали Шматченка, 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 кайданках. 

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

пред’явлення потерпілому для впізнання Шматченка ? 

2) який процесуальний порядок та умови пред’явлення для впізнання 

особи? 

3) як мав би діяти слідчий у такій ситуації ? 

4) у ході якої слідчої (розшукової) дії у наведеній ситуації слідчий може 

отримати доказові дані 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. 
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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. 

 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 
яких передбачається програмою). На заняті студенти повинні глибоко розуміти 
вимоги закону про порядок провадження допиту потерпілого, пред’явлення 
особи та речей для упізнання, одночасний допит двох і більше осіб, вміти 
оформити ці дії процесуально. 

 

Практичне заняття №3 (2 год.) 
План 

 Вирішення практичних ситуацій: 

1. Для огляду місця дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинув один 

із пасажирів, слідчий запросив двох понятих, роз’яснив їм їхні права і обов’язки 

і розпочав огляд місця події. Через двадцять хвилин після початку огляду, один 

з понятих, побачивши знівечене тіло одного з водіїв – учасників ДТП 

знепритомнів, і був госпіталізований до лікарні. Слідчий запросив замість цього 

понятого іншого громадянина з групи людей, які спостерігали за оглядом 

неподалік від місця події, і, роз’яснивши йому права і обов’язки понятого, 

завершив огляд за участю останнього. 

Завдання: 

1) Дайте відповідь на запитання: 

- чи не було у діях слідчого порушення норм КПК України? Якщо так, то 

які норми і у чому було порушено? 

- які права і обов’язки має понятий під час слідчих (розшукових) дій? 

- хто згідно з чинним КПК України може бути понятим ? 

- чи передбачає КПК України можливість проведення огляду без участі 

понятих? 

2) проаналізуйте дії слідчого і дайте їм правову оцінку. Викладіть 

власний варіант дій у наведеній ситуації. 

 

2. 10 травня о 22 годині до чергової частини Соборного відділення поліції 

звернулася Воронова із заявою, що цього дня о 21 годині у Ботанічному саду по 

проспекту Гагаріна на неї напав незнайомий чоловік і відібрав сумку, у якій 

знаходилось 1050 грн. Під час опору вона пошкрябала невідомому обличчя.  

О 22 год. 50 хв. за підозрою у вчиненні цього злочину був затриманий 

Чистяков з пошкрябаним обличчям. На наступний день 11 травня стосовно 

Чистякова  розпочате кримінальне провадження за ознаками злочину, 

передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України (грабіж). 

Завдання: 
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1) визначитись, яку слідчу (розшукову) дію необхідно провести, щоб 

зафіксувати наявність ушкоджень на тілі Чистякові;  

2) вкажіть процесуальний порядок проведення цієї слідчої (розшукової) 

дії; 

3) назвіть всіх учасників даної слідчої дії та форми її фіксації.   
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 
яких передбачається програмою). По завершенню заняття, студенти повинні 
чітко усвідомити вимоги закону щодо участі понятих під час проведення 
огляду, освідування та й інших слідчих (розшукових) дій, уміти аналізувати 
складні ситуації та приймати правильні й законні рішення.  
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 7:  
1. Відмінність слідчих (розшукових) дій від інших процесуальних дій 

слідчого. 

2.Допит. 

3.Пред’явлення для впізнання. 

4. Обшук. 

5.Слідчий експеримент. 

6.Освідування. 

7.Проведення експертизи. 

8. Допит експерта. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 7:  
 

1.  Допустимість тактико-психологічних прийомів впливу при допиті. 

2.  Забезпечення безпеки учасників процесу при пред’явленні для 

впізнання.  

3.  Процесуальний порядок проведення слідчого експерименту. 

4.  Поняття, фактичні та юридичні підстави виїмки поштово-телеграфної 

кореспонденції. 

5.  Порядок зняття інформації з технічних каналів зв’язку та перевірки 

отриманих результатів. 

6.  Аудіо-відеоконтроль особи. 
 

 
ТЕМА 8. Повідомлення про підозру 

 
Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Вирішення практичної ситуації: 

1. Після вручення повідомлення про підозру, підозрюваний заявив 

бажання дати показання, на що слідчий надав йому можливість написати 

показання власноруч. Ознайомившись із показаннями, слідчий викреслив у 

тексті нецензурні слова, написавши поверх них подібні за змістом, далі 
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поставив підозрюваному два додаткових питання щодо способу вчинення 

злочину і вже сам написав відповіді на них до протоколу. 

Підозрюваний ознайомився із записами, які зробив слідчий, і заявив, що 

той не так зрозумів його показання щодо способу вчинення злочину й тому 

наполягає на внесенні поправок до протоколу. На це слідчий відповів, що 

поправки не є суттєвими і запропонував підозрюваному підписати протокол 

допиту, на що отримав відмову. Слідчий запросив двох понятих, які засвідчили 

своїми підписами факт відмови підозрюваного від підпису. 

Завдання: 

1. Проаналізуйте дії слідчого з позицій дотримання ним положень закону 

щодо порядку допиту. 

2. Як мав діяти слідчий на кожному із етапів розвитку ситуації допиту? 

 

2. Проаналізуйте матеріали кримінального провадження та прийміть 

рішення: 

1) Фрагмент показань підозрюваного Захарова А.В.: 

„17 лютого цього року близько 08.00 годин я знаходився у кафе „Олеся”, 

що розташоване у м. Кривий Ріг, по вул. І. Франка, де замовив собі пиво, каву і 

просидів до 11.35 години. Коли до кафе зайшов мій знайомий Петров П.А., то я 

запропонував йому присісти біля мене, що останній і зробив. Випивши каву, я 

попросив у Петрова П.А. мобільний телефон, для того, щоб нібито подзвонити 

своїй дружині, хоча насправді сказав неправду Петрову П.А., що моя дружина 

перебуває у м. Дніпро. Насправді ж вона була вдома. Тоді Петров П.А. вийняв 

свій телефон марки „Самсунг ” чорного кольору з кишені і дав мені. Я почав 

телефонувати нібито своїй дружині, хоча насправді їй не телефонував. Після 

цього зробив вигляд що не можу додзвонитись і попросив Петрова П.А., щоб він 

дав телефон до понеділка, тобто до 20 лютого, мотивуючи тим, що мені треба 

буде ще телефонувати дружині. Я не мав на меті повертати телефон, а 

справжньою моєю метою було виманити у Петрова П.А. телефон, щоб потім 

продати і отримати за нього гроші. Петров П.А. погодився, вийняв з телефону 

сім-карту і віддав мені свій телефон. Близько 15.00 год. я зустрів біля 

управління осушувальних систем, що знаходиться у м. Кривий Ріг по 

вул. І. Франка свого однокласника Русинова М.О. і знаючи, що той хоче купити 

мобільний телефон для своєї дружини, показав йому телефон, який я виманив у 

Петрова П.А., і після цього запропонував Русинову М.О. купити у мене цей 

телефон і назвав ціну - 200 гривень, на що Русинов одразу ж погодився і тут же 

місці дав мені гроші, а я віддав йому телефон. Гроші, які я отримав від продажі 

мобільного телефону, витратив на продукти харчування та на сплату 

заборгованості за наймане житло, бо моїй сім’ї погрожували виселенням ”. 

2) Фрагмент показань потерпілого Петрова П.А.: 

„17 лютого цього року приблизно о 11 год. 35 хв. я прийшов до кафе 
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„Олеся” щоб випити каву, де у залі за столиком побачив свого знайомого 

Захарова А.В. Останній покликав мене до свого столика. По його вигляду я 

зрозумів, що Захаров А.В. знаходиться трохи напідпитку. Захаров А.В. попросив 

мене, щоб я дав телефон, бо йому треба подзвонити дружині. Я дав йому свій 

мобільний телефон „Самсунг ” чорного кольору, який був придбаний за місяць до 

цього за 1100 грн., а Захаров А.В., взявши телефон, почав дзвонити, після чого 

відповів, що телефон дружини виключений. Тоді сказав, щоб я дав йому телефон 

до понеділка, тобто до 20 лютого, тому що Захарову А.В. треба буде дзвонити 

своїй дружині, яка знаходилась у м. Дніпро. Я вийняв з телефону свою сім-карту і, 

віддавши телефон Захарову, сказав щоб він у понеділок ранком заніс телефон до 

кафе „Олеся”, де я буду його чекати. Коли я зайшов у понеділок до кафе, то 

Захаров А.В. знаходився там. Я підійшов до нього і сказав, щоб той повернув 

мобільний телефон, але на це Захаров А.В. сказав, щоб я дав телефон йому ще на 

один день, тобто до 21 лютого. Я знову погодився, а коли зустрівся з ним 21 

лютого у тому ж кафе, то Захаров А.В. знову сказав, щоб я дав телефон ще на 

один день, тобто до 22 лютого. Але у вівторок 22 лютого Захарова А.В. я не 

побачив, і тоді зрозумів, що він шляхом обману виманив у мене мобільний 

телефон і не думав його повертати. Збагнувши це, 23 лютого я звернувся до 

поліції ”. 

3) Фрагмент показань свідка Русинова М.О.: 

„17 лютого цього року близько 15.00 год. до мене підійшов Захаров А.В., 

якого я знає давно і запропонував купити у нього мобільний телефон марки 

„Самсунг ” чорного кольору за 600 гривень, а також сказав що даний телефон 

дав знайомий, щоб він його продав. Дана ціна мене влаштовувала і я зразу ж дав 

Захаров А.В. гроші у сумі 600 гривень, а Захаров А.В. віддав мобільний телефон і 

ми розійшлись. Після цього від поліцейських я дізнався, що телефон, який мені 

продав Захаров А.В., останній виманив шахрайським способом у свого 

знайомого ”. 

 

4) Фрагмент показань свідка Кушніренко Р.Б.: 

„Я працюю барменом у кафе-барі „Олеся” по вул. Івана Франка, 147 у 

м. Кривий Ріг. Захарова А.В. знаю давно. Він часто приходить до кафе. У березні 

цього року від відвідувачів я дізналась, що Захаров А.В. шахрайським шляхом 

заволодів мобільним телефоном одного із відвідувачів кафе ”. 

 

5) Фрагмент висновку судової товарознавчої експертизи №137: 

„Вартість мобільного телефону марки „Самсунг” становить 6060 гривень». 

 

У кримінальному провадженні також є протокол огляду речового доказу - 

мобільного телефону марки „Самсунг ” та їх приєднання до матеріалів 

кримінального провадження. 

 

Завдання: 

1.Дайте відповідь на питання: 
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- чи достатньо доказів для складання слідчим повідомлення про підозру ? 

- якою є кваліфікація злочину ? 

- якому із органів досудового слідства є підслідним кримінальне 

провадження про цей злочин ? 

- які форма та зміст повідомлення про підозру? 

2. Складіть повідомлення про підозру.  
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 
яких передбачається програмою). По завершенню заняття студенти повинні 
знати та розуміти вимоги закону щодо підстав й порядку повідомлення особи 
про підозру, а також уміти складати таке повідомлення. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 8:  
1. Поняття повідомлення про підозру.  

2. Види повідомлення про підозру. 

3. Державне, приватне, додаткове повідомлення про підозру. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 8:  

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

 

1. Відсторонення підозрюваного від посади. 

2. Повідомлення про підозру народному депутату.  

3. Повідомлення про підозру під час спеціального кримінального 

провадження. 
 

ТЕМА 9. Зупинення і закінчення досудового розслідування 
Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

Питання для обговорення: 

1. Поняття, підстави та процесуальний порядок зупинення і відновлення 

досудового розслідування. 

2. Поняття та форми закінчення досудового розслідування. 

3. Поняття, підстави та процесуальний порядок закриття кримінального 

провадження. 

4. Звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

5. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про 

застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру. 
 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: У 
результаті вивчення цієї теми студенти повинні набути знання про 
процесуальний порядок зупинення і закінчення досудового розслідування. 
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Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

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? 

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:  
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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? 

- 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 
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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? 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 
яких передбачається програмою). За результатами заняття студенти повинні 
знати підстави та процесуальний порядок зупинення досудового розслідування, 
його відновлення після зупинення, а також знати всі форми закінчення 
досудового розслідування. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 9:  
1. Оголошення розшуку підозрюваного. 

2. Поняття і види закінчення досудового слідства. 

3. Розгляд заявлених обвинуваченим та його захисником клопотань і 

порядок їх вирішення. 

4. Дії прокурора у кримінальному провадженні, що надійшло до нього з 

обвинувальним актом. Питання, що їх вирішує прокурор під час вивчення 

матеріалів кримінального провадження.  

5. Рішення, що їх приймає прокурор за результатами вивчення 

кримінального провадження з обвинувальним актом. Направлення прокурором 

матеріалів до суду. 

6. Порядок і строки оскарження постанови про закриття кримінального 

провадження. 
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Індивідуальні завдання до Теми 9:  

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

 

1. Закінчення розслідування направленням матеріалів до суду для 

звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дієвим каяттям. 

2. Закінчення розслідування направленням матеріалів до суду для 

звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дієвим каяттям. 

 
 
 

ТЕМА 11. Судовий розгляд (2 год.) 

 

Семінарське заняття № 1 (2 год.) 

План  

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. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: У 
результаті вивчення цієї теми студенти повинні набути знання про 
процесуальний порядок судового розгляду, знати принципи правосуддя, якими 
є верховенство права, законність; здійснення правосуддя тільки судом тощо. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 11:  
1. Поняття і значення загальних положень судового розгляду.  

2. Безпосередність, усність судового розгляду і незмінність складу суду 

при розгляді справи. Випадки оголошення показань підсудного, свідків, 

потерпілого і відтворення звукозапису їх показань, даних при провадженні 

досудового розслідування. 

3. Порядок судового засідання. Заходи, які застосовуються до порушників 

порядку судового засідання.  

4. Протокол судового засідання, його зміст і значення. Порядок 

принесення зауважень на протокол судового засідання і їх розгляд. 

5. Склад суду. Керівна роль головуючого у судовому засіданні. Народні 

засідателі, їх права і обов’язки. Секретар судового засідання, його обов’язки. 

6. Учасники судового розгляду. Рівність прав учасників судового 

розгляду. Участь прокурора у судовому засіданні. Підстави і умови розгляду 

справи у відсутності підсудного. Захисник, його процесуальне становище у 

стадії судового розгляду. Участь потерпілого, цивільного позивача, цивільного 

відповідача і їхніх представників. Участь експерта та спеціаліста у судовому 

засіданні. 
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7. Межі судового розгляду. Вирішення питання про нове повідомлення 

про підозру. Зміна повідомлення про підозру у суді. Вирішення питання про 

притягнення до кримінальної відповідальності іншої особи. 

8. Підстави і порядок відкладення судового розгляду. Зупинення 

провадження у кримінальній справі під час судового розгляду. 

9. Підстави і порядок направлення справи на додаткове розслідування. 

10. Підстави і порядок закриття кримінальної справи у судовому 

засіданні. 

11. Вирішення питання про обрання запобіжного заходу під час судового 

розгляду. 
 

Індивідуальні завдання до Теми 11:  
Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

 

1. Поняття і значення загальних положень судового розгляду.  

2. Безпосередність, усність судового розгляду і незмінність складу суду 

при розгляді справи. Випадки оголошення показань підсудного, свідків, 

потерпілого і відтворення звукозапису їх показань, даних при провадженні 

досудового розслідування. 

3. Межі судового розгляду. Вирішення питання про нове повідомлення 

про підозру. Зміна повідомлення про підозру у суді. Вирішення питання про 

притягнення до кримінальної відповідальності іншої особи. 

4. Підстави і порядок направлення справи на додаткове розслідування. 

5. Вирішення питання про обрання запобіжного заходу під час судового 

розгляду. 

ТЕМА 12. Особливі порядки кримінального провадження 

 

Семінарське заняття № 1 (2 год.) 

План  

Питання для обговорення: 

1. Поняття, види та класифікація особливих порядків кримінального 

провадження. 

2. Особливі порядки кримінального провадження, обумовлені 

волевиявленням його учасників. 

3. Особливі порядки кримінального провадження, обумовлені 

характеристиками осіб, щодо яких вони здійснюються. 

4. Особливі порядки кримінального провадження, обумовлені наявністю 

відомостей, що становлять державну таємницю та територією його здійснення. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: У 
результаті вивчення цієї теми студенти повинні набути знання про особливі 
порядки кримінального провадження, знати мету застосування особливих 
порядків кримінального провадження та особливості процесуальної форми 
таких порядків. 
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Завдання для самостійної роботи до Теми 12:  
1. Провадження на підставі угод. 
2. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. 
3. Особливості кримінального провадження щодо окремої категорії осіб. 
4. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх.  
5. Провадження щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру. 
6. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять 

державну таємницю. 
7. Провадження на території дипломатичних представництв, 

консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, 
що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком 
України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.  

 
Індивідуальні завдання до Теми 12:  

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 
1. Поняття на види кримінального провадження на підставі угод. 
2. Особливості початку кримінального провадження у формі приватного 

обвинувачення. 
3. Особливості застосування заходів забезпечення у кримінальному 

провадженні щодо неповнолітніх. 
4. Встановлення підстав до кримінального провадження, яке містить 

відомості, що становлять державну таємницю. 
5. Суб’єкти кримінального провадження на території дипломатичних 

представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи 
річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з 
розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, 
розташованого в Україні, їх права та обов’язки. 
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2. Кримінальне процесуальне право і його місце в системі інших галузей 

права. 

3. Історичні форми кримінального процесу. 

4. Кримінальний процес як навчальна дисципліна, її роль у підготовці 

фахівців-правознавців. 

5. Поняття стадії кримінального процесу. 

6. Система стадій кримінального процесу, їх загальна характеристика, 

завдання та особливості. 

7. Кримінально-процесуальні функції, їх види і значення. 

8. Поняття, структура і особливості кримінально-процесуальних 

правовідносин. 

9. Кримінально-процесуальна форма. 

10. Уніфікація і диференціація процесуальної форми, сучасні проблеми 

удосконалення кримінально-процесуальної форми. 

11. Гарантії у кримінальному судочинстві, їх характеристика. 

12. Кримінально-процесуальні акти, їх види і значення. 

13. Джерела кримінального процесуального права України. 

14. Поняття кримінального процесуального закону та його значення. 

15. Структура Кримінального процесуального кодексу України.  

16. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм.  

17. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі і щодо 

осіб. 

18. Значення рішень Конституційного Суду України, роз’яснень Пленуму 

Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ, відомчих нормативних актів МВС і 

Генеральної прокуратури України для кримінального судочинства. 

19. Умови застосування кримінального процесуального закону за 

аналогією. 

20. Поняття та значення засад кримінального провадження. 

21. Система засад кримінального судочинства і правові гарантії їх 

реалізації. 

22.  Рівність перед законом і судом. 
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23.  Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність. 

24. Недоторканність житла чи іншого володіння особи. 

25. Таємниця спілкування, невтручання у приватне життя.  

26. Презумпція невинуватості.  

27. Забезпечення права на захист. 

28. Змагальність сторін.  

29. Диспозитивність як засада кримінального провадження. 

30. Гласність і відкритість судового розгляду. 

31. Поняття суб’єктів кримінального процесу, їх місце і роль у 

кримінальному судочинстві. 

32. Сторони та інші учасники кримінального провадження. 

33. Класифікація суб’єктів у теорії кримінального процесу. 

34. Суд, суддя в кримінальному процесі. 

35. Функції та повноваження суду (судді). 

36. Слідчий суддя в досудовому провадженні. 

37. Прокурор у кримінальному процесі та його процесуальне становище у 

різних стадіях кримінального процесу. 

38. Органи досудового розслідування та їх компетенція. 

39. Керівник органу досудового розслідування. 

40. Процесуальне становище слідчого органу досудового розслідування в 

кримінальному процесі. 

41. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого. 

42. Підозрюваний та обвинувачений, їх права та обов’язки. 

43. Потерпілий як учасник кримінального процесу. 

44. Захисник і його процесуальне становище. 

45. Представники та законні представники потерпілого, їх права та 

обов’язки. 

46. Експерт і спеціаліст у кримінальному провадженні, відмінність в 

їхньому процесуальному становищі. 

47. Свідок, його права та обов’язки. Особи, які не можуть бути допитані 

як свідки. 

48. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному 

провадженні.  

49. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

провадженні. 

50. Поняття, сутність і значення кримінально-процесуального 

доказування. 

51. Елементи кримінально-процесуального доказування. 

52. Предмет, межі і суб’єкти доказування у кримінальному провадженні. 

53. Обов’язок доказування у кримінальному процесі. 

54. Особливості доказування в окремих стадіях кримінального 

провадження. 

55. Поняття доказів, та їх класифікація. 

56. Поняття джерел доказів та їх види. 

57. Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел. 
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58. Перевірка і оцінка доказів та їх джерел. 

59. Належність, достовірність і допустимість доказів. 

60. Умови визнання доказів недопустимими. 

61. Достатність доказів для прийняття рішення у кримінальному 

провадженні. 

62. Моральні засади доказування. 

63. Показання свідків і потерпілих.  

64. Речові докази, строки і порядок їх зберігання. 

65. Документи, як джерела доказів.  

66. Висновок експерта і його доказове значення. 

67. Поняття шкоди завданої кримінальним правопорушенням. 

68. Поняття і значення цивільного позову у кримінальному провадженні. 

69. Переваги спільного розгляду цивільного позову і матеріалів 

кримінального провадження. 

70. Підстави і порядок пред’явлення цивільного позову. 

71. Особливості досудового провадження, в якому заявлено цивільний 

позов. 

72. Процесуальні засоби забезпечення відшкодування, завданої 

кримінальним правопорушенням, шкоди та можливої конфіскації майна.  

73. Поняття, значення, види і правила обчислення процесуальних строків. 

74. Порядок подовження, зупинення і відновлення процесуальних строків. 

75. Процесуальні витрати, їх поняття, види і значення. 

76. Визначення розміру та розподіл процесуальних витрат. 

77. Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види. 

78. Правила застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження. 

79. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. 

80. Порядок вирішення питання про накладення грошового стягнення. 

81. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, порядок та 

строки тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом. 

82. Відсторонення від посади: порядок застосування та строки. 

83. Тимчасовий доступ до речей і документів. 

84. Тимчасове вилучення майна: підстави та процесуальний порядок 

проведення. 

85. Арешт майна. Підстави для арешту майна. Клопотання про арешт 

майна та його розгляд. 

86. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів. 

87. Особисте зобов’язання. 

88. Особиста порука. 

89. Домашній арешт. 

90. Застава, визначення її розміру та порядок внесення.  

91. Застосування електронних засобів контролю. 

92. Тримання під вартою як запобіжний захід. Підстави та процесуальний 

порядок тримання особи під вартою. 

93. Строки тримання під вартою і порядок їх продовження. 
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94. Затримання з метою приводу. 

95. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Строки затримання. 

96. Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх. 

97. Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного 

заходу. 

98. Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування. 

99. Етапи досудового розслідування. 

100. Дізнання і досудове слідство, як форми досудового розслідування. 

101. Особливості розслідування кримінальних проступків. 

102. Поняття і значення загальних положень досудового розслідування. 

103. Підслідність та її види. 

104. Початок та місце провадження досудового розслідування. 

105. Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження. 

106. Розгляд клопотань під час досудового розслідування. 

107. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування. 

108. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування. 

109. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів.  

110. Використання науково-технічних засобів при проведенні досудового 

розслідування. 

111. Здійснення прокурорського нагляду, відомчого і судового контролю за 

законністю в діяльності органів розслідування. 

112. Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій. 

113. Класифікація слідчих (розшукових) дій. 

114. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих 

(розшукових) дій. 

115. Допит та його процесуальне оформлення. 

116. Пред’явлення для впізнання та його види. 

117. Процесуальний порядок пред’явлення для впізнання.  

118. Обшук та його види. Підстави і процесуальний порядок проведення 

обшуку. 

119. Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення окремих видів 

огляду. 

120. Ексгумація трупа, підстави і процесуальний порядок її проведення. 

121. Слідчий експеримент. 

122. Освідування і його види. Порядок проведення і оформлення окремих 

видів освідування. 

123. Експертиза та підстави її проведення. 

124. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави проведення. 

125. Види негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і результатів 

негласних слідчих (розшукових) дій. 

126. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у 

доказуванні та в інших цілях.  

127. Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру. 

128. Випадки повідомлення про підозру.  

129. Складання повідомлення про підозру. 
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130. Порядок повідомлення про підозру.  

131. Вручення письмового повідомлення про підозру. 

132. Зміна повідомлення про підозру. 

133. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб. 

134. Поняття, підстави і умови та процесуальний порядок зупинення 

досудового розслідування. 

135. Форми закінчення досудового розслідування. 

136. Закриття кримінального провадження: підстави та процесуальний 

порядок. 

137. Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної 

відповідальності.  

138. Обвинувальний акт та його значення. Структура та зміст 

обвинувального акта.  

139. Додатки до обвинувального акту. 

140. Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру та його зміст.  

141. Поняття та значення інституту оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності під час досудового розслідування. 

142. Право на оскарження.  

143. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи 

прокурора під час досудового розслідування.  

144. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування.     

145. Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі. 

146. Види підсудності. Підстави та порядок передачі справ з одного суду до 

іншого. 

147. Поняття, сутність, завдання та строки підготовчого судового 

провадження.  

148. Сутність і значення стадії судового розгляду. 

149. Загальні положення судового розгляду.  

150. Межі судового розгляду.  

151. Етапи судового розгляду, їх зміст.  

152. Поняття і значення вироку. Види вироків та їх зміст. 

153. Види перегляду судових рішень у кримінальному процесі. 

154. Правова природа, сутність і завдання перевірки судових рішень в 

апеляційному порядку. 

155. Право на апеляційне оскарження. Судові рішення, які можуть бути 

оскаржені в апеляційному порядку.  

156. Порядок і строки апеляційного оскарження. 

157. Суть і завдання касаційного провадження. 

158. Право на касаційне оскарження. Рішення, які можуть бути оскаржені в 

касаційному порядку. 

159. Порядок і строки касаційного оскарження. 

160. Підстави для здійснення кримінального провадження за 

нововиявленими або виключними обставинами. 
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161. Строки перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними 

обставинами. 

162. Види судових рішень за наслідками кримінального провадження за 

нововиявленими або виключними обставинами. 

163. Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень. 

164. Порядок та строки звернення судового рішення до виконання. 

165. Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному 

судочинстві. 

166. Обсяг та види міжнародного співробітництва під час кримінального 

провадження. 

167. Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову 

допомогу на території України. 

168. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція). 

169. Екстрадиційний арешт. 

170. Види особливих проваджень у кримінальному процесі. 

171. Кримінальне провадження на підставі угод. 

172. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. 

173. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. 

174. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. 

175. Особливості досудового розслідування у кримінальному провадженні 

щодо застосування примусових заходів виховного характеру. 

176. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру. 

177. Особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що 

становлять державну таємницю. 

178. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, 

консульських установ України. 

 

 
Начальник  
навчально-методичного відділу     Ю.І. Тюря 


