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ТЕМА 7. Провадження слідчих (розшукових) дій 
Семінарське заняття № 1 –2 год. 

План 
1. Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій. 

2. Класифікація слідчих (розшукових) дій.  

3. Загальні правила провадження слідчих (розшукових) та оформлення 

слідчих (розшукових) дій. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: У 

результаті вивчення цієї теми студенти повинні чітко усвідомити, що слідчі 

(розшукові) дії є основними засобами збирання та перевірки доказів у 

кримінальному провадженні, вони повинні набути знання про процесуальний 

порядок проведення й оформлення 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. 
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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:  

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

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

про обставини вчинення злочину виявилися значні суперечності. Оскільки 

Титаренко ще перебував на стаціонарному лікуванні, слідчий вирішив провести 

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

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

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

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

учасникам одночасного допиту, зафіксувавши це у протоколі. 

Завдання:  

1) оцініть правомірність дій слідчого;  

2) вкажіть вимоги закону щодо процесуального порядку одночасного 

допиту двох і більше осіб; 

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

відповідному процесуальному документі. 

 
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. 
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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: 

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. 
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ТЕМА 8. Повідомлення про підозру 
Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

Питання для обговорення: 

1. Поняття та значення повідомлення про підозру. 

2. Випадки повідомлення про підозру. 

3. Процесуальний порядок повідомлення про підозру. Особливості 

повідомлення про підозру. 

4. Зміна та доповнення повідомлення про підозру. 
 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: У 
результаті вивчення цієї теми студенти повинні набути знання про 
процесуальний порядок повідомлення особи 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 

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 
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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 

„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 
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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: 

- 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.  
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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. 
 

 
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 
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до родичів до Молдови, де він збирається перебувати протягом двох місяців. 
Слідчий заборонив Кривенку залишати місце проживання, пояснивши йому, що 
хоча слідство й зупинене, але запобіжний захід - домашній арешт - продовжує 
діяти. 

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

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

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

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

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

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

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

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

цього року провадження зупинено у зв’язку з тяжким захворюванням 

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

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

Завдання:  

1) Прийняти рішення про подальший рух кримінального провадження. 

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

провадження прокуророві. Останній перевірив його і прийняв рішення 

повернути провадження слідчому для провадження додаткового слідства з 

наступних підстав: 

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

вчиненню злочину; 

2) обвинувальний акт не погоджений із начальником слідчого відділу; 

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. 
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Завдання: 

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

відповідності вимогам кримінально-процесуального закону. 

2) Дайте відповідь на питання: 

- яким документом прокурор оформлює рішення про повернення 

матеріалів для  провадження додаткового розслідування? 

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

сприяли вчиненню злочину? 

- чи підлягає погодженню з начальником слідчого відділу обвинувальний 

акт, складений слідчим?  

- чи вправі прокурор, здійснюючи перевірку матеріалів кримінального 

провадження, що надійшли до нього із обвинувальним актом, самостійно 

вирішити питання про зміну запобіжного заходу, обраного слідчим? 

 

4. Слідчий склав постанову про направлення матеріалів кримінального 

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

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

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

зробив надпис на постанові. Своєю постановою прокурор скасував постанову 

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

проти звільнення його від кримінальної відповідальності, але він визнав 

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

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

від кримінальної відповідальності не можна. 

Завдання: 

1) Назвіть умови звільнення особи від кримінальної відповідальності у 

зв’язку зі зміною обстановки. 

2) Дайте відповідь на запитання: 

- чи потрібна згода прокурора з рішенням слідчого про направлення 

матеріалів до суду для вирішення питання про звільнення від кримінальної 

відповідальності? 

- 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? 
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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. 

 
 

Практичне заняття №2 (2 год.) 

 

Вирішення практичних ситуацій: 

1. При врученні письмового повідомлення про підозру Іванов І.І. заявив 

клопотання про зупинення досудового розслідування у зв’язку із тим, що він 

хворий на відкриту форму туберкульозу. На підтвердження цього він надав 

відповідну медичну довідку. 

Завдання:  

1) Як діяти слідчому у цій ситуації?  

2) Які підстави зупинення досудового розслідування передбачені КПК? 

 

 

2. При проведенні досудового розслідування встановлено, що 

підозрюваний Петров П.П. переховується від органів досудового розслідування 

з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Виконаними у 

кримінальному провадженні всіма слідчими (розшуковими) та іншими 

процесуальними діями місцезнаходження підозрюваного встановити не 

вдалося. У зв’язку із цим слідчий виніс постанову про зупинення досудового 

розслідування, а її копію направив прокурору. 

Завдання:  

1) Чи відповідають дії слідчого вимогам КПК?  

2) Який процесуальний порядок зупинення досудового 

розслідування? 

 

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

хворобою підозрюваного Сидорова С.С. слідчий, з метою уточнення деяких 

обставин справи, вирішив додатково допитати потерпілого. 

Завдання:  

1) Чи відповідають дії слідчого вимогам кримінального 

процесуального законодавства?  

2) Чи дозволяється нормами КПК проводити після зупинення 

досудового розслідування слідчі (розшукові) дії? 

 

4. Прокурор виніс постанову про зупинення досудового розслідування у 

зв’язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного 

співробітництва. Слідчий суддя, скасовуючи цю постанову, вказав на те, що 

такі процесуальні дії мають бути виконані без прийняття рішення про 
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зупинення досудового розслідування, оскільки місцезнаходження 

підозрюваного за кордоном встановлено і необхідно вирішувати питання про 

його екстрадицію. 

Завдання:  
1) Чи має право прокурор прийняти таке рішення у наведеній 

ситуації? 

2) Чи відповідають дії слідчого судді вимогам КПК? 

3) Яке рішення має бути прийняте у наведеній 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 повноваження прокурора та інших учасників кримінального провадження 
щодо зупинення досудового розслідування, його відновлення після зупинення, 
а також закінчення досудового розслідування. 

 
Практичне заняття №3 (2 год.) 

Вирішення практичних ситуацій: 

 

1. При врученні письмового повідомлення про підозру Іванов І.І. заявив 

клопотання про зупинення досудового розслідування у зв’язку із тим, що він 

хворий на відкриту форму туберкульозу і зараз почуває себе погано. На 

підтвердження цього він надав відповідну медичну довідку. 

Завдання: Проаналізуйте ситуацію та дайте обґрунтовану відповідь 

на питання: 

Які підстави та процесуальний порядок зупинення досудового 

розслідування передбачені КПК? 

Як діяти слідчому у цій ситуації?  

 

2. При проведенні досудового розслідування встановлено, що 

підозрюваний Петров П.П. переховується від органів досудового розслідування 

з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Виконаними у справі 

всіма слідчими (розшуковими) та іншими процесуальними діями 

місцезнаходження підозрюваного невстановлено. У зв’язку із цим слідчий виніс 

постанову про зупинення досудового розслідування, а її копію направив 

прокурору. 

Завдання: Проаналізуйте ситуацію та дайте обґрунтовану відповідь 

на питання: 

Чи відповідають дії слідчого вимогам КПК?  

Який процесуальний порядок зупинення досудового розслідування? 

 

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

хворобою підозрюваного Сидорова С.С. слідчий, з метою уточнення деяких 

обставин справи, вирішив додатково допитати потерпілого. 

Завдання: Проаналізуйте ситуацію та дайте обґрунтовану відповідь 

на питання:  
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Чи відповідають дії слідчого вимогам кримінального процесуального 

законодавства?  

Які слідчі (розшукові) дії дозволяється проводити після зупинення 

досудового розслідування? 

Як повинен діяти слідчий у даній ситуації? 

 

4. Прокурор виніс постанову про зупинення досудового розслідування у 

зв’язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного 

співробітництва. Взнавши про таке рішення прокурора, потерпілий подав 

скаргу про необхідність скасувати цю постанову, вказавши на те, що такі 

процесуальні дії мають бути виконані без прийняття рішення про зупинення 

досудового розслідування, оскільки місцезнаходження підозрюваного за 

кордоном встановлено і необхідно вирішувати питання про його екстрадицію. 

Завдання: Проаналізуйте ситуацію та дайте обґрунтовану відповідь 

на питання:  
Чи відповідають дії прокурора вимогам КПК? 

Чи має право потерпілий оскаржити таке рішення прокурора, якщо так, 

то до кого? 
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 
яких передбачається програмою). Вивчення теми повинно дати студентам не 
лише тверді знання закону щодо підстав та процесуального порядку зупинення 
досудового слідства, його відновлення та закінчення, а й вміння приймати 
правильні й законні рішення на завершальному етапі кримінально 
провадження. 

 
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. 
 
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. 
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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. 
 

 
Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 
 

1. Аналіз нормативно-правових актів: 
1. Головуючий у судовому засіданні суддя, запропонував колегії суддів, 

котрі розглядали цю справу, прийняти рішення про призначення запасного 
судді, але решта суддів, які входили до колегії суддів, відхили цю пропозицію.  

Дайте відповідь на питання: 

1) чи передбачають норми КПК України підстави для призначення 

запасного судді? 

2) хто та коли має право ініціювати це питання за чинним КПК 

України? 

3) хто, та на яких підставах ухвалює таке рішення ? 

4) чи регламентується ця процедура нормами чинного КПК України? 

5) які повноваження запасного судді? 

6) які повноваження головуючого судді у судовому засіданні? 

7) чи можуть впливати потерпілий, прокурор, обвинувачений та інші 

учасники судового розгляду на рішення про призначення запасного судді? 

 

2. В призначений судом час для судового розгляду, захисник 

обвинуваченого не з’явився до суду, повідомивши, що не може прибути до зали 

судового засідання та вказав причини свого неприбуття. Суд прийняв рішення 

відкласти судовий розгляд на необхідний для з’явлення захисника строк. 

Взнавши про таке рішення суду, потерпілий подав скаргу на це рішення суду та 

вимагав заміни складу суду. Свою скаргу потерпілий мотивував тим, що суд 
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став на бік сторони захисту та не вжив належних заходів для з’явлення 

захисника у судовий розгляд, оскільки причини неприбуття захисника, на його 

думку, є просто смішними. 

Дайте відповідь на питання: 

1) чи передбачають норми КПК України підстави для відкладання 

судового розгляду? 

2) хто та коли має право ініціювати це питання за чинним КПК 

України? 

3) хто, та на яких підставах ухвалює таке рішення ? 

4) чи регламентується ця процедура нормами чинного КПК України? 

5) чи мають права інші учасники судового розгляду впливати на таке 

рішення суду? 

 

2. Вирішення практичних ситуацій: 

1. Суддя, головуючи у судовому засіданні, дав розпорядження впустити 

до зали судового засідання родичів і членів сім’ї обвинувачених, потерпілих та 

представників засобів масової інформації, а вже після них на вільні місця всіх 

інших осіб, які побажають бути присутніми у залі судового засідання. 

Завдання:  

1) Чи має право головуючий у судовому засіданні прийняти таке 

рішення у наведеній ситуації? 

2) Чи відповідають дії судді вимогам КПК України? 

3) Яке рішення має бути прийняте у наведеній ситуації? 
 
2. Потерпілий у судовому засіданні наголосив, що процедура судового 

розгляду неодноразово порушувалася, тому він звернувся до суду із заявою про 
зміну складу суду та вимагав розпочати судовий розгляд заново, мотивуючи 
тим, що під час судового розгляду захисник обвинуваченого, користуючись 
портативним диктофоном здійснює звукозапис судового засідання, на що він 
робив зауваження, але суд дозволив захиснику здійснювати звукозапис. Окрім 
того, суд, порушуючи принцип безперервності судового розгляду два рази 
відкладав судовий розгляд, перший раз коли не з’явився захисник 
обвинуваченого, а другий раз коли проводив огляд морського катера, що 
належить обвинуваченому. Потерпілий також наголосив, що він не довіряє суду 
у повному складі, бо жоден із суддів, коли він звертався до них не став на його 
сторону, а підтримав головуючого, коли той відхилив його зауваження та ще й 
попередив потерпілого, що він проявляє неповагу до суду і у разі повторного 
переривання судового розгляду може бути видалений із зали судового 
засідання. 

Завдання: 
1) Чи має право потерпілий у ході судового розгляду заявляти 

клопотання про відвід повному складу суду? 
2) Чи ґрунтується на законі рішення головуючого щодо оцінки 

дій потерпілого? 
3) Чи повинен суд задовольнити всі вимоги потерпілого? 
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Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 
яких передбачається програмою). Студенти повинні знати процедуру судового 
розгляду, повноваження учасників судового засідання та приймати необхідні 
рішення у рамках такої процедури. 

 
 

Практичне заняття №2 (2 год.) 
Вирішення практичних ситуацій: 

 
1. Під час підготовчої частини судового розгляду одним із клопотань 

обвинуваченого Смирнова було необхідність забезпечення йому перекладача. 
Дане клопотання було судом задоволено і у судове засідання як перекладач 
з’явився Тимошенко І.П., який за фахом, згідно дипломом про вищу освіту є 
філологом-фахівцем з російської мови, на що Смирнов не погодився і вимагав 
залучення перекладача-референта. 

Завдання: 
У якій частині судового розгляду підлягає вирішенню таке питання? 
Чи має право обвинувачений на заявлення такого клопотання? 
Чи правомірно було задоволено клопотання Смирнова, за умови, що він 

розумів українську мову, якою велося судове засідання, заявив клопотання 
російською мовою, якою володіли всі учасники судового засідання? 

Які підстави залучення перекладача для участі у судовому розгляді? 
Які права, обов’язки та відповідальність перекладача? 
Чи може бути перекладачем у такій ситуації Тимошенко і чи повинен 

суд залучити для цього перекладача-референта?  
 
2. Під час вирішення питання про послідовність дослідження доказів у 

судовому засіданні, головуючий суддя заслухав з цього приводу думку 
учасників судового розгляду. Прокурор заявив, що у судовому засіданні 
спочатку необхідно допитати обвинуваченого, потім потерпілого, свідків та 
дослідити інші докази. Захисник же пропонував спочатку допитати свідків, 
дослідити інші докази, а вже потім допитати обвинуваченого, який не визнає 
своєї винуватості і такий порядок дослідження доказів позбавить його 
необхідності доводити свою невинуватість. 

Завдання: 
Дайте відповідь на такі питання: 
У якій частині судового розгляду та ким і у якому порядку вирішується 

питання про послідовність дослідження доказів? 
Чи регламентує закон таку послідовність? 
Чи належить це питання до повноважень учасників судового розгляду, 

якщо так, то кого саме? 
Яке рішення у такій ситуації буде відповідати закону? 
 
3. Обвинувачений під час останнього слова у судовому засіданні доволі 

тривалий час говорив, а потім знепритомнів та був госпіталізований каретою 
швидкої допомоги, на що головуючий оголосив перерву, а після закінчення 
перерви обвинувачений знову прибув до зали судового засідання. Допитані 
лікарі повідомили, що під час обстеження обвинуваченого у нього захворювань 
не виявлено, а втрата свідомості сталася через нервове напруження, у якому 
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перебував обвинувачений, підвищену температуру у залі судового засідання та 
замалу кількість кисню у залі судового засідання через велику кількість людей 
у залі. На такі повідомлення лікарів головуючий суддя розпорядився видалити 
із зали судового засідання значну частину присутніх, залишивши по суті лише 
учасників провадження, родичів обвинуваченого та потерпілого. Після цього 
надав обвинуваченому можливість завершити останнє слово. 

Завдання: 
Вкажіть повноваження головуючого судді у судовому засіданні. 
Проаналізувавши законодавство стосовно повноважень головуючого, та 

зробіть висновок: 
чи вірно він оголосив перерву, 
чи правомірно заслухав лікарів,  
чи мав право відновити судовий розгляд у такій ситуації,  
чи вірно надав останнє слово обвинуваченому,  
чи мав право видалити присутніх із зали судового засідання.  

 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття : студент має вільно володіти матеріалом теми, 
вміти реалізувати набуті теоретичні знання під час вирішення конкретних 
практичних ситуацій, що складаються під час судового розгляду. 

 
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. 

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. 
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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. 
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Прийнята 4 листопада 1950 р. // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 3. 

3. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського 
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р. 

4. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // 
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5. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р., № 580-VIII 

// ВВР - 2015, № 40-41. 

6. Закон України „Про порядок відшкодування шкоди, завданої 

громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-
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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: 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу. 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 


