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Анотація курсу 

 

«Кримінальний процес», як правова дисципліна, передбачає 

формування знань про засади, особливості  кримінального провадження,  

правовий статус учасників процесу поняття доказів, їх допустимості, 

процедуру доказування, значення и процедуру проведення слідчих 

(розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій, порядок здійснення 

досудового розслідування та  судового розгляду з ухваленням процесуального 

рішення.  

Кримінальний процес України належить до навчальних дисциплін, 

засвоєння яких становить фундамент фахової підготовки майбутнього 

правоохоронця. Володіння належними знаннями кримінального 

процесуального права та практичними навичками його застосування є 

обов’язковим як для суду, прокурора та органів досудового розслідування, 

оскільки виконувані ними функції безпосередньо детально регламентовані 

саме цією галуззю права.  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є вивчення: чинного 

кримінального процесуального законодавства; практики слідчих, 

прокурорських, судових та інших правоохоронних органів. 

 

 

Мета курсу 

 

Метою навчальної дисципліни  «Кримінальний процес» є формування у 

курсантів, студентів Академії ДПтС глибокого теоретичного розуміння норм 

кримінального процесуального законодавства, відмінностей національного та 

міжнародного права, уміння їх використання для розв’язання правових 

конфліктів на  усіх стадіях кримінального провадження – від досудового 

розслідування до виконання рішень суду, а також особливостей міжнародного 

співробітництва. Особлива увага акцентується на формуванні  практичних 

навичок правильного застосування норм процесуального закону при 

проведенні процесуальних дій, прийнятті та оформленні процесуальних 

рішень при роботі в правоохоронних органах нашої держави. 

  Основними завданнями вивчення дисципліни «Кримінальний 

процес» є засвоєння курсантами, студентами загальних положень 

кримінального процесуального права, організації діяльності органів 

досудового розслідування, прокуратури та суду з розслідування, судового 

розгляду та вирішення кримінальних правопорушень (злочинів та 

кримінальних проступків), діяльності органів судової влади щодо перевірки 

вироків, постанов та ухвал суду. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант, студент повинен  

знати : 

– теорію кримінального процесу; 

– кримінальне процесуальне законодавство України; 



– стан основних проблем кримінальної процесуальної діяльності; 

– практику застосування судами, прокурорами, органами дізнання і 

досудового слідства та адвокатами кримінального процесуального 

законодавства України; 

 

вміти : 

– орієнтуватися в системі кримінального процесуального законодавства 

України;  

– правильно тлумачити і застосовувати норми кримінального 

процесуального права; 

– самостійно поповнювати й поглиблювати свої знання з дисципліни 

«Кримінальний процес»;  

– визначати, обґрунтовувати та обстоювати свою правову позицію при 

проведенні досудового розслідування та під час розгляду судами 

кримінальних проваджень;  

– захищати права, свободи і законні інтереси громадян, юридичних осіб, 

інтереси суспільства і держави під час відправлення кримінального 

провадження; 

– аналізувати тенденції юридичної практики та оцінювати їх з точки 

зору відповідності кримінальному процесуальному законодавству 

України. 

 

Навчальна дисципліна «Кримінальний процес» базується на попередніх 

знаннях курсантів, студентів, які вони отримали з навчальних дисциплін 

«Теорія держави і права», «Конституційне право України», «Кримінальне 

право», «Кримінально-виконавче право», «Цивільне право», «Судові та 

правоохоронні органи» і дає фундаментальні знання для вивчення курсів 

інших галузей права. 

В структурно-логічній схемі підготовки фахівців правоохоронної 

діяльності даний курс займає особливе місце, оскільки діяльність прокурорів, 

слідчих, дізнавачів, працівників оперативних підрозділів та суду зокрема  

участь у досудовому розслідуванні, судовому розгляді, провадженні з 

перегляду судових рішень, виконанні судових рішень безпосередньо базується 

на знаннях кримінального процесу, а тому кримінальний процес вивчається 

паралельно з такими навчальними дисциплінами, як «Кримінальне право», 

«Кримінально-виконаве право», «Криміналістика» та «Оперативно-розшукова 

діяльність». 

Оволодіння курсу кримінального процесу сприятиме вільній орієнтації 

курсантами та студентами в системі кримінального процесуального 

законодавства України; постійному ознайомленню з практикою його 

застосування судами; розумінню перспектив його розвитку відповідно до 

основних напрямків судово-правової реформи.            



   

Організація навчання 

 

Тематичний план 

 

№  

те

м 

 

Найменування   

розділів,  тем та 

модулів 

 

Кількість  годин  по  видах  занять 

  Всь

ого 

Л.З. С.З

. 

П.З

. 

С.Р

. 

І.Р. Креди

ти 

ECTS 

Інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1. 

Кримінальний  процес: 

поняття, суть,  завдання 

та історичні витоки   

 

4 

 

2 

 

2 

 

 

 

4 

   

2. Кримінальне 

процесуальне 

законодавство України 

та сфера його дії 

 

8 

 

2 

 

 

 

2 

 

4 

   

3. Засади кримінального 

провадження 

 

8 

 

2 

 

2 

  

4 

   

4. Суд та суддя - як 

суб’єкти кримінального 

процесу 

6  2  4    

 

5. 

Сторони та учасники 

кримінального 

провадження, захист 

учасників 

кримінального 

провадження 

 

8 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

4 

   

6. Докази і доказування у 

кримінальному 

провадженні   

10 2 2 2 4    

7. Відшкодування шкоди у 

кримінальному 

провадженні 

6  2  4    

8. Процесуальні строки і 

витрати  

6  2  4    

9. Заходи забезпечення 

кримінального 

провадження, запобіжні 

 

10 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

   



заходи,затримання 

особи  

10. Загальні положення 

досудового 

розслідування 

8 2 2  4    

11. Провадження слідчих 

(розшукових), негласних  

слідчих (розшукових) 

дій 

 

12 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

  

 

 

Всього за __семестр 90 16 20 10 44    

       

                                               __ семестр (202_ р.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Фіксація кримінального 

провадження на стадії 

досудового 

розслідування 

6   2 4    

13. Повідомлення про 

підозру 

 

6 

 

 

 

2 

  

4 

   

14. Зупинення і закінчення 

досудового 

розслідування 

 

6 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

   

15. Оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності під час 

досудового 

розслідування 

 

4 

  

2 

  

2 

   

16. Підсудність та 

підготовче судове 

провадження 

 

8 

 

2 

 

2 

 

 

 

4 

   

17. Судовий розгляд   

8 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

  

 

 

18. Особливі порядки 

провадження в суді 

першої інстанції  

 

8 

 

2 

 

2 

 

 

 

4 

   

19. Провадження з 

перегляду судових 

рішень: апеляційної, 

касаційної інстанції та за 

нововиявленими або 

виключними 

обставинами 

 

8 

 

2 

 

 

 

2 

 

4 

   



20. Виконання судових 

рішень 

10 2 2 2 4    

21. Міжнародне 

співробітництво під час 

кримінального 

провадження 

 

10 

 

2 

 

 

 

2 

 

6 

   

22. Особливі порядки 

кримінального 

провадження 

 

8 

 

2 

 

2 

 

 

 

4 

   

23. Прецедентна практика 

міжнародних судів та 

ЄСПЛ 

8 2   6   

 

 

Всього за __семестр 90 18 14 12 46  3 КР, 

ЕКЗ 

Екзамен 

Всього за навч. курс: 180 34 34 22 90  6 КР, 

ЕКЗ 

 

 

Завдання до семінарів та практичних занять 

Викладення навчальної дисципліни «Кримінальний процес» 

здійснюється на основі курсу лекцій, шляхом проведення семінарських та 

практичних занять, самостійної роботи, залучення перспективних форм 

навчання, таких, як написання рефератів, проведення дискусій з актуальних 

проблем, виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань тощо.  

 

Семінарське заняття 

Даний вид заняття проходить переважно шляхом опитування курсантів, 

студентів у групі за контрольними завданнями і запитаннями дозволяє швидко 

і оперативно оцінити їх знання. При цьому одному курсанту, студенту 

ставляться контрольні запитання (як правило три-чотири) з різних питань, 

винесених на семінарське заняття, що дає можливість оцінити його підготовку 

по цілій темі. 

Окрім цього, опитування курсантів, студентів здійснюється за  

трьома-чотирма контрольними завданнями і (або) запитаннями. Відповідь на 

поставлені запитання повинна бути обґрунтованою (зокрема, це можуть бути 

посилання на положення закону, акти тлумачення законодавства, 

узагальнення слідчої та судової практики, підручники і навчальні посібники, 

публікації результатів наукових досліджень, лекційні матеріали тощо).  

На занятті активно використовується робота «біля дошки» (схематичне  

зображення певних юридичних конструкцій, змісту та співвідношення  

інститутів кримінального процесу, алгоритму кримінальної процесуальної 

діяльності в тій чи іншій ситуації тощо. 



З метою забезпечення більш системного контролю рівня знань на  

семінарських заняттях регулярно проводитиметься тестування.  

Курсантам, студентам необхідно бути готовими до різноманітних форм 

активізації роботи: проведення дискусій з окремих питань; коментування до 

підготовлених медіапрезентацій з використання технічних засобів навчання; 

огляду наукових статей та спеціальної літератури тощо.  

Готуючись до семінарського заняття курсанти, студенти мають  

підготувати конспект питань, що містяться в плані відповідної теми.  

Наявність конспекту всіх (!) питань та ваша присутність на занятті є  

запорукою успішної роботи та отримання балів (їх кількість залежить від  

вашої активності та якості підготовки). Відсутність конспекту або неповний 

конспект, навіть за умови вашої присутності на семінарі, оцінюється в 0  

балів.  
 

Тема № 1. Кримінальний процес: поняття, суть, завдання та 

історичні витоки   

 

1. Загальне поняття кримінального процесу. 

2. Історичні форми кримінального процесу. 

3. Характеристика кримінального процесу як діяльності. 

 

Питання для поточного контролю: 

 

Питання 1: Загальне поняття кримінального процесу. 

Контрольні питання: 

 в яких значеннях вживається поняття «кримінальний процес»; 

 як розуміється кримінальний процес у якості специфічної 

діяльності із застосування норм права; 

 дайте визначення кримінального процесу як галузі права; 

 розкрийте зміст кримінального процесу як галузі правової науки; 

 як розуміють кримінальний процес як навчальну дисципліну; 

 назвіть дореволюційних учених, які внесли вагомий вклад в теорію 

кримінального процесу; 

 які наукові школи кримінального процесу та їх представників Ви 

можете назвати? 

 

Питання 2: Історичні форми кримінального процесу. 

Контрольні питання: 

 дайте визначення історичної форми кримінального процесу; 

 назвіть критерії, що впливають на форму кримінального процесу; 

 які історичні форми кримінального процесу (ідеальні типи) 

загальноприйняті у теорії кримінального процесу; 



 охарактеризуйте види та зміст інквізиційного кримінального 

процесу; 

 дайте загальну характеристику видів змагального кримінального 

процесу; 

 назвіть види та характерні риси змішаного кримінального процесу; 

 яка форма кримінального процесу переважала в Україні за умов дії 

Кримінально-процесуального кодексу 1960 року; 

 яка форма кримінального процесу діє в Україні за умов дії чинного 

Кримінального процесуального кодексу України?     

 

Питання 3: Характеристика кримінального процесу як діяльності 

Контрольні питання: 

 які існують підходи у теорії кримінального процесу щодо його 

вивчення; 

 дайте визначення кримінального процесу як діяльність органів 

досудового розслідування, прокурора, і суду у кримінальному 

провадженні; 

 назвіть мету кримінального процесу; 

 назвіть функції кримінального процесу; 

 охарактеризуйте зміст функції кримінального переслідування у 

кримінальному процесі; 

 охарактеризуйте зміст функції захисту у кримінальному процесі; 

 охарактеризуйте функцію правосуддя у кримінальному процесі; 

 які допоміжні функції виконує кримінальний процес; 

 дайте визначення засобів кримінального процесу; 

 дайте визначення структури кримінального процесу; 

 дайте визначення стадії кримінального провадження; 

 які ознаки стадії кримінального провадження; 

 назвіть систему стадій кримінального провадження; 

 дайте визначення кримінальної процесуальної форми; 

 які види кримінального провадження характеризуються особливою 

кримінальною процесуальною формою; 

 дайте визначення кримінальних процесуальних гарантій.  

 

Питання для дискусійного обговорення: 

  

1. Кримінальне процесуальне право: поняття, джерела, предмет і методи. 

Особливості норм кримінального процесуального права. 

2. Кримінальний процесуальний закон.  

3. Загальне поняття кримінального процесу і його історичні форми.  

4. Характеристика кримінального процесу як діяльності. 

 

 



Виконання письмових завдань: 

 

Завдання № 1: Визначіть,  у чому полягає зміст кримінального процесу. 

Завдання № 2: Проаналізуйте, поняття «стадія кримінального 

провадження». 

 Завдання № 3: Охарактеризуйте функції кримінального процесу як 

діяльності. 

Завдання № 4: Охарактеризуйте особливості історичних форм 

кримінального процесу. 
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Тема №2. Кримінальне процесуальне законодавство України та 

сфера його дії 

1. Кримінальне процесуальне законодавство України. 

2. Завдання кримінального провадження. 

3. Дія КПК в просторі, в часі та за колом осіб. 

 

Питання для попереднього контролю: 

 

Питання 1. Кримінальне процесуальне законодавство України 

Контрольні питання: 

 з чого складається кримінальне процесуальне законодавство України; 
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 які міжнародні нормативно-правові акти відносяться до кримінального 

процесуального законодавства України? 

 які відомчі нормативно-правові акти відносяться до кримінального 

процесуального законодавства України? 

 

Питання 2. Завдання кримінального провадження 

Контрольні питання: 

 які основні завдання кримінального провадження; 

 як Ви розумієте поняття неупередженя розслідування? 

 Як Ви розумієте поняття застосування належної правової процедури? 

 

Питання 3. Дія КПК в просторі, в часі та за колом осіб 

Контрольні питання: 

 Як Ви розумієте дія КПК в просторі; 

 як Ви розумієте дія КПК в часі; 

 як Вм розумієте дія КПК за колом осіб. 
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Тема №3  Засади кримінального провадження 

1. Поняття, значення і класифікація засад кримінального провадження 

2. Конституційні засади  у кримінальному провадженні. 

3. Спеціальні засади кримінального провадження та їх характеристика. 

4. Міжнародні стандарти, як основа засад кримінального провадження. 

 

Питання для поточного контролю: 

Питання 1. Поняття, значення і класифікація засад кримінального 

провадження 

Контрольні питання: 

- дайте визначення засад кримінального процесуального права; 

- назвіть та прокоментуйте ознаки засад кримінального 

процесуального права; 

- у чому полягає завдання засад кримінального процесу? 

- дайте перелік загальних засад кримінального провадження; 

- у чому полягає системність засад кримінального процесу? 

- назвіть та охарактеризуйте систему  засад кримінального процесу. 

 

Питання 2. Конституційні засади кримінального провадження 

Контрольні питання: 

- у чому полягає зміст засади верховенства права у кримінальному 

процесі? 

- що означає принцип законності в кримінальному провадженні? 

- дайте коментар щодо застосуванні мови кримінального провадження; 

- розкрийте сутність засади рівності учасників судового процесу перед 

законом і судом; 

- прокоментуйте зміст засади про забезпечення права людини на 

свободу та особисту недоторканність у кримінальному провадженні; 

- у чому полягає зміст засади недоторканності житла чи іншого 

володіння особи у кримінальному провадженні? 

- дайте коментар щодо засади поваги до людської гідності у 

кримінальному провадженні; 

- розкрийте сутність засади невтручання у приватне життя при 

здійсненні кримінального провадження; 

- у чому має прояв засада таємниці спілкування у кримінальному 

провадженні? 

- проаналізуйте зміст засади забезпечення підозрюваному та 

обвинуваченому права на захист; 

- поясність сутність засади презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини; 
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- у чому має прояв засада гласності та відкритості судового 

провадження та його повне фіксування технічними засобами? 

- прокоментуйте зміст засади щодо змагальності сторін та свобода в 

поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх 

переконливості; 

- розкрийте зміст засади про розмежування функцій обвинувачення, 

захисту і вирішення справи; 

- у чому полягає засада диспозитивності у кримінальному 

провадженні? 

- проаналізуйте зміст засади про право на оскарження процесуальних 

рішень, дій чи бездіяльності; 

- у чому має прояв засада доступу до правосуддя та обов’язковість 

судових рішень? 

- поясність сутність та зміст засади свободи від самовикриття та право 

свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї; 

- що передбачає засада недоторканості права власності у 

кримінальному провадженні? 

- дайте пояснення змісту засаді про заборону двічі притягувати до 

кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення. 

 

Питання 3. Спеціальні засади кримінального провадження та їх 

характеристика 

Контрольні питання: 

- дайте коментар спеціальному характеру окремих засад 

кримінального провадження; 

- у чому зміст засади про публічність кримінального провадження? 

- що передбачає засада безпосередності дослідження показань, речей і 

документів? 

- дайте коментар щодо засади про розумні строки кримінального 

провадження. 

 

Питання 4. Міжнародні стандарти, як основа засад кримінального 

провадження 

Контрольні питання: 

- в чому полягає засада пропорційності як основа інституту 

дисциплінарної відповідальності адвокатів? 

- які чинники Ви знаєте, що перешкоджають ефективності впливу 

практики Європейського суду з прав людини на здійснення 

правосуддя в Україні? 

-   які міжнародні стандарти діяльності суду присяжних Ви знаєте? 

-  в чому полягає презумпція невинуватості як міжнародний стандарт 

справедливого правосуддя? 

 

Питання для дискусійного обговорення: 



  

5. Як ви прокоментуєте положення КПК про невичерпність засад 

кримінального процесу? 

6. Наскільки за Вашим переконанням є можливим для органів 

досудового розслідування виконання засади невтручання у приватне 

життя при здійсненні кримінального провадження? 

 

 

Виконання письмових завдань 

Завдання № 1: Назвіть систему та критерії засад кримінального процесу.  

 

Завдання № 2: Перелічіть загальні засади кримінального провадження.  

 

Завдання № 3: Перелічіть спеціальні засади кримінального провадження. 

 

 

Теми  рефератів ( доповідей): 

1. Законність (легітимність) кримінального процесу. 

2. Публічність (офіційність) і диспозитивність кримінального процесу. 

3. Рівність громадян перед законом і органом, що веде процес. 

4. Встановлення об’єктивної істини (всебічність, повнота й об’єктивність 

дослідження обставин кримінального провадження). 

5. Державна (національна) мова судочинства. 

6. Вільна оцінка доказів за внутрішнім переконанням. 

 

 

Питання індивідуальних завдань: 

1. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації. 

2. Міжнародно-правові принципи кримінального процесу. 

3. Засади кримінального провадження за Кримінальним процесуальним 

кодексом України. 

4. Змагальність у досудовому провадженні. 

5. Порушення прав та законних інтересів громадян на досудовому слідстві. 

6. Гарантії забезпечення права людини на повагу до честі і гідності у 

кримінальному судочинстві України. 
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(дата звернення 02.04.2021). 

22. Служба безпеки України:  веб-сайт. URL: https://ssu.gov.ua/  (дата 
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23. Судова влада України: веб-сайт. URL: http://www.scourt.gov.ua (дата 

звернення 02.04.2021). 

 

 

Тема №4.   Суд та суддя як особливі суб’єкти кримінального 

провадження 

1. Суд, присяжний як суб’єкти кримінальної процесуальної діяльності. 

2. Слідчий суддя як суб’єкт кримінальної процесуальної діяльності. 

3. У чому проявляються особливості щодо складу суду першої, апеляційної та 

касаційної інстанції при кримінальному провадженні. 

4. Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні. 

5. Направлення кримінального провадження з одного суду до іншого. 

6. Автоматизована система документообігу суду. 

 

Питання для поточного контролю: 

 

Питання 1. Суд, слідчий суддя, присяжний як суб’єкти кримінальної 

процесуальної діяльності 

Контрольні питання: 

- дайте визначення суду як органу, що є суб’єктом кримінального 

процесу; 

- назвіть конституційні основи судочинства в Україні; 

- які особливості щодо складу суду у кримінального провадження 

відносно неповнолітніх; 
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- які завдання у кримінальному провадженні виконує слідчий суддя; 

- назвіть умови застосування суду присяжних в Україні; 

- які права та обов’язки присяжного визначає КПК України; 

 

Питання 2. Слідчий суддя як суб’єкт кримінальної процесуальної 

діяльності 

Контрольні питання: 

- які завдання у кримінальному провадженні виконує слідчий суддя; 

- яким чином обирається слідчий суддя; 

- в яких судах є слідчий суддя; 

 

Питання 3.  У чому проявляються особливості щодо складу суду першої, 

апеляційної та касаційної інстанції при кримінальному провадженні 

Контрольні питання: 

- які особливості щодо складу суду у кримінальному провадженні у 

суді першої інстанції; 

- які особливості щодо складу суду у кримінальному провадженні у 

суді апеляційної інстанції; 

- які особливості щодо складу суду у кримінальному провадженні у 

суді касаційної інстанції; 

 

Питання 4. Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні 

Контрольні питання: 

- дайте визначання підсудності у кримінальному провадженні; 

- назвіть види підсудності за КПК України; 

- поясність зміст територіальної підсудності; 

- поясність зміст персональної підсудності; 

- поясність зміст інстанційної підсудності; 

- у чому полягає підсудність за зв’язком проваджень? 

- у чому полягає порядок направлення кримінального провадження з 

одного суду до іншого? 

- які обставини обумовлюють передання кримінального провадження 

на розгляд іншого суду? 

 

Питання 5. Направлення кримінального провадження з одного суду до 

іншого 

Контрольні питання: 

- особливості направлення кримінального провадження з одного суду 

до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів? 

- передача кримінального провадження здійснюється від одного суду 

до іншого в разі? 

- особливості направлення кримінального провадження з Вищого 

антикорупційного суду до іншого суду? 

 



 

Питання 6. Автоматизована система документообігу суду 

Контрольні питання: 

- завдання автоматизованої системи документообігу суду? 

- хто має доступ до автоматизованої системи документообігу суду? 

- якими нормативними актами регулюється діяльність автоматизованої 

системи документообігу суду? 

 

Питання для дискусійного обговорення: 

  

1. Проблеми та перспективи відродження суду присяжних в Україні. 

 

Виконання письмових завдань 

Завдання № 1: У чому проявляються особливості щодо складу суду першої, 

апеляційної та касаційної інстанції при кримінальному провадженні?  

Завдання № 2: Дайте визначення суду, слідчого судді та присяжного.  

Завдання № 3: Дайте поняття підсудності та назвіть її види. 
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Тема № 5.   Сторони та учасники кримінального провадження. Захист 

учасників кримінального провадження 

 

1. Прокурор як сторона обвинувачення. 

2. Поняття, завдання та види органу досудового розслідування. 

3. Права та обовязки слідчого, дізнавача та їх керівників в кримінальному 

провадженні. 

4. Роль оперативних підрозділів в кримінальному процесі. 

5. Правовий статус підозрюваного, обвинуваченого, засудженого та 

виправданого в кримінальному провадженні. 
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6. Правовой статус захисника. 

7. Потерпілий, представник потерпілого та законний представник потерпілого 

у кримінальному процесі. Їх процесуальний статус. 

8. Заявник, цивільний позивач та цивільний відповідач під час кримінального 

провадження. 

9. Свідок як інший учасник кримінального провадження. 

 

 

Питання для поточного контролю: 

  

Питання 1. Прокурор як сторона обвинувачення 

Контрольні питання: 

 які функції виконує прокурор у кримінальному процесі? 

 на які процесуальні дії уповноважений прокурор під час здійснення 

нагляду за додержанням законів під час проведення досудового 

розслідування у формі процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням? 

 кому можуть доручити прокурори проведення досудового 

розслідування? 

 у якому випадку, прокурор здійснює повноваження прокурора у 

кримінальному провадженні з його початку до завершення? 

 

2. Поняття, завдання та види органу досудового розслідування 

Контрольні питання: 

 яке функціональне призначення сторони обвинувачення у 

кримінальному провадженні? 

 дайте визначення органу досудового розслідування; 

 назвіть слідчі підрозділи, які є органами досудового розслідування? 

 назвіть підрозділи дізнання, які є органами досудового 

розслідування? 

 

Питання 3. Права та обовязки слідчого, дізнавача та їх керівників в 

кримінальному провадженні 

Контрольні питання: 

 розкрийте зміст повноважень слідчого у кримінальному 

провадженні; 

 дайте визначення керівника органу досудового розслідування; 

 назвіть повноваження керівника органу досудового розслідування; 

 розкрийте зміст повноважень дізнавача у кримінальному 

провадженні; 

 дайте визначення керівника органу дізнання; 

 

Питання 4. Роль оперативних підрозділів в кримінальному процесі 



Контрольні питання: 

 дайте роз’яснення щодо визначення КПК оперативних підрозділів; 

 які основні умови участі оперативних підрозділів у досудовому 

рослідуванні? 

 роль ДКВС як оперативного підрозділу в кримінальному 

провадженні. 

 

Питання 5. Правовий статус підозрюваного, обвинуваченого, 

засудженого та виправданого в кримінальному провадженні 

Контрольні питання: 

 яке функціональне призначення сторони захисту у кримінальному 

провадженні?; 

 дайте визначення підозрюваного у кримінальному провадженні; 

 дайте визначення обвинуваченого (підсудного) у кримінальному 

провадженні; 

 розкрийте зміст прав підозрюваного у кримінальну провадженні; 

 які права обвинуваченого у кримінальну процесі?; 

 назвіть обов’язки підозрюваного та обвинуваченого; 

 дайте визначення засудженого та виправданого у кримінальному 

процесі; 

 

Питання 6. Правовой статус захисника 

Контрольні питання: 

 хто можу бути захисником у кримінальному провадженні за КПК? 

 скільки захисників обвинуваченого можуть брати одночасно участь 

у судовому розгляді? 

 якими процесуальними правами користується захисник? 

 назвіть дії захисника, які він зобов’язаний вчиняти у кримінальному 

процесі? 

 у яких випадках слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд зобов’язані 

забезпечити участь захисника у кримінальному провадженні? 

 чим підтверджуються повноваження захисника на участь у 

кримінальному провадженні? 

 у яких випадках участь захисника є обов’язковою у кримінальному 

провадженні? 

 чи має право підозрюваний, обвинувачений відмовитися від 

захисника або замінити його? 

 

 

Питання 7. Потерпілий, представник потерпілого та законний 

представник потерпілого у кримінальному процесі. Їх процесуальний 

статус 

Контрольні питання: 



 дайте визначення потерпілого у кримінальному процесі; 

 з якого моменту виникають права і обов’язки потерпілого? 

 назвіть права потерпілого протягом кримінального провадження; 

 які права потерпілого під час час досудового розслідування? 

 які права потерпілого під час час судового провадження? 

 поясніть обов’язки потерпілого; 

 хто може виступати представником потерпілого у кримінальному 

провадженні? 

 чим підтверджуються повноваження представника потерпілого? 

 у якому випадку залучається законний представник до участі у 

процесуальній дії?  

 

Питання 8. Заявник, цивільний позивач та цивільний відповідач (їх 

представники) під час кримінального провадження 

Контрольні питання: 

 хто такий заявник у кримінальному провадженні? 

 розкрийте зміст процесуальних прав заявника; 

 хто може виступати цивільним позивачем у кримінальному 

провадженні? 

 коли виникають права та обов’язки цивільного позивача? 

 які права та обов’язки має цивільний позивач у кримінальному 

провадженні? 

 хто може бути цивільним відповідачем у кримінальному 

провадженні? 

 коли виникають права та обов’язки цивільного відповідача у 

кримінальному провадженні? 

 які права та обов’язки має цивільний відповідач у кримінальному 

провадженні? 

 хто може бути представником цивільного позивача, цивільного 

відповідача у кримінальному провадженні? 

 якими процесуальними правами користується представник 

цивільного позивача, цивільного відповідача, інтереси якого він 

представляє? 

 

Питання 9. Свідок як інший учасник кримінального провадження 

Контрольні питання: 

 хто виступає свідкому у кримінальному провадженні? 

 хто не може бути допитаний як свідок? 

 розкрийте зміст прав свідка; 

 які обов’язки свідка у кримінальному провадженні? 

 

Виконання письмових завдань 



 

Завдання № 1: Визначте функціональне призначення сторони обвинувачення 

та назвіть суб’єктів сторони обвинувачення.  

Завдання № 2: Визначте функціональне призначення сторони захисту та 

назвіть суб’єктів сторони захисту.  

Завдання № 3: Визначте процесуальне положення потерпілого у 

кримінальному процесі. 

Завдання № 4: Інші учасники кримінального провадження. 

 

Теми  рефератів ( доповідей): 

1) Повноваження експерта та спеціаліста в кримінальному провадженні. 

2) Правовий статус представника персоналу органу пробації, секретаря 

судового засідання та судового розпорядника як інших учасників 

кримінального провадження.  

3) Законні представники в кримінальному провадженні. 

4) Учасники кримінального провадження, які сприяють кримінальному 

судочинству: поняті, перекладач, заставодавець та поручитель. 

 

Питання самостійної роботи: 

 

1) Відводи у кримінальному провадженні. 

 

Питання індивідуальних завдань: 

Розробити мультимедійні схеми: 

1) Суб’єкти кримінального провадження. 

2) Відводи у кримінальному провадженні. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна: 

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення 02.04.2021).  

2. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 грудня 

1966 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (дата 

звернення 02.04.2021). 

3. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і 

основних свобод людини від 4 листопада 1950 року). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення 02.04.2021). 

4. Конституція України від 28 червня 1996 року. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата 

звернення 02.04.2021). 

5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 

року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print (дата звернення 

02.04.2021). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print


6. Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними 

матеріалами практики Європейського суду з прав людини / упоряд. С. Г. 

Туманов. Харків: Право, 2019. 952 с. 

7. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення 02.04.2021). 

8. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду 

з прав людини: Закон України від 22 лютого 2006 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15 (дата звернення 02.04.2021). 

9. Інструкція про порядок розгляду звернень і запитів та особистого 

прийому громадян в органах прокуратури України, затверджена наказом 

Генеральної прокуратури України від 20 грудня 2017 року № 357. URL:  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0065-18 (дата звернення 02.04.2021). 

10. Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху 

кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної 

поліції України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14 квітня 

2016 року № 296. 

11. Баулін О.В. Кримінальне процесуальне право України: Навч. посіб. / 

О.В. Баулін.- 3-тє вид., допов. і перероб. – Київ: Правова Єдність, 2018. 152 с. 

12. Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до іспиту / О. В. 

Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін. Харків : Право, 2017. 288 с. 

13. Кримінальний процес в питаннях і відповідях. / Л.Д. Удалова, В.В. 

Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. Хабло, О.В. Римарчук. 4-те вид. Київ : КНТ, 

2016. 269 с. 

14.  Лобойко Л.И., Банчук О.А. Кримінальний процес: навч. посіб. Київ: 

Ваіте, 2014. 280 с. 

15.  Практикум з кримінального процесу України: навч. посіб. / за ред. 

проф. М.А. Погорецького та доц. Н.П. Сизої. Київ: Алерта, 2015. 226 с. 

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

підручник. Академ. видання. Київ: Алерта, 2014. 440 с. 

17. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Особлива частина: 

підручник. Академ. видання. Київ: Алерта, 2014. 420 с. 

 

 

Додаткова: 

1. Гаєвий В.Ф. Участь прокурора у судовому кримінальному 

провадженні про застосування примусових заходів медичного характеру: 

навчально-практичний посібник / В.Ф. Гаєвий. Київ: Національна академія 

прокуратури України, 2013. 48 с. 

2. Здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням: Монографія / М. В. Чорноусько Київ: Алерта, 2017. 294 с.  

3. Зеленський С. М., Назаренко С. П., Письменний Д. П. Провадження 

у справах дітей, які не досягли віку кримінальної відповідальності : навч. 

посібник. Київ : КНТ, 2012. 160 с. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0065-18


4. Перепелиця С. І. Гарантії прав і законних інтересів потерпілого та 

підозрюваного в кримінальному провадженні у формі приватного 

обвинувачення / С. І. Перепелиця, В. Колодчин // Вісник прокуратури. – 2016. 

– № 4. С. 41–53.  

5. Процесуальний порядок забезпечення прав учасників кримінального 

провадження під час закінчення досудового розслідування: монографія / С. А. 

Паршак; за заг. ред. д-ра юрид наук, проф. О. О. Юхна ; Харків. нац. ун-т внутр. 

справ. - Харків: Панов, 2016. - 199 с. - (Серія "Бібліотечка слідчого і детектива: 

учасники кримінального провадження"). - Бібліогр.: с. 163-188. Кримінальний 

процес: навч. посібник / О. В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін. 

Харків: Право, 2017. 288 с. 

6. Кримінальний процес в питаннях і відповідях. / Л.Д. Удалова, В.В. 

Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. Хабло, О.В. Римарчук. 4-те вид. Київ : КНТ, 

2016. 269 с. 

7. Кримінальний процес України: Лекції. Процесуальні документи. 

Молдован В.В., Молдован А.В., Кравець Р.С. 2-ге вид., із змін. та доповн. Київ: 

Алерта, 2016. 360 с.  

 

Інформаційні ресурси:  
1. Бібліотека ім. В.І. Вернадського: веб-сайт. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua (дата звернення 02.04.2021). 

2. Верховна Рада України: веб-сайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата 

звернення 02.04.2021). 

3. Верховний Суд України: веб-сайт. URL: 

https://supreme.court.gov.ua/supreme/ (дата звернення 02.04.2021).  

4. Видавництво юридичної літератури: веб-сайт. URL: 

http://www.yurincom.com  (дата звернення 02.04.2021). 

5. Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: офіційний сайт. URL: 

https://vkdka.org/ (дата звернення 02.04.2021). 

6. Державна кримінально-виконавча служба України: веб-сайт. URL: 

https://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/index (дата звернення 

02.04.2021). 

7. Державна фіскальна служба України: веб-сайт. URL: 

http://sfs.gov.ua/(дата звернення 02.04.2021). 

8. Державне бюро розслідувань:  веб-сайт. URL: https://dbr.gov.ua/ (дата 

звернення 02.04.2021). 

9. Електронна бібліотека юридичної літератури «Правознавець»: веб-

сайт. URL: http://www.pravoznavec.com.ua/ (дата звернення 02.04.2021). 

10. Європейський Суд з прав людини: веб-сайт. URL: 

http://www.coe.int/t/r/human_rights_court  (дата звернення 02.04.2021). 

11. Єдиний державний реєстр судових рішень: веб-сайт. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Page/2 (дата звернення 02.04.2021). 

12. Інформаційно-пошукова система по законодавству: веб-сайт. 

URL: http://legal.com.ua (дата звернення 02.04.2021). 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.yurincom.com/
https://vkdka.org/
https://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/index
http://sfs.gov.ua/
https://dbr.gov.ua/
http://www.pravoznavec.com.ua/
http://www.coe.int/t/r/human_rights_court
http://reyestr.court.gov.ua/Page/2
http://legal.com.ua/


13. Кабінет Міністрів України: веб-сайт. URL: http://www.kmu.gov.ua 

(дата звернення 02.04.2021). 

14. Конституційний Суд України: веб-сайт. URL: 

http://www.ccu.gov.ua (дата звернення 02.04.2021). 

15. Міністерство внутрішніх справ України: веб-сайт. URL: 

https://mvs.gov.ua/  (дата звернення 02.04.2021). 

16. Міністерство юстиції України: веб-сайт. URL: 

http://www.minjust.gov.ua (дата звернення 02.04.2021). 

17. Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого: веб-сайт. 

URL: http://www.catalogue.nplu.org (дата звернення 02.04.2021). 

18.   Національна поліція України: веб-сайт. URL: 

https://www.npu.gov.ua/ (дата звернення 02.04.2021). 

Національне антикорупційне бюро України:  веб-сайт. URL: https://nabu.gov.ua/ 

(дата звернення 02.04.2021). 

20. Офіс Генерального прокурора України: веб-сайт. URL: 

http://www.gp.gov.ua (дата звернення 02.04.2021). 

21. Президент України: веб-сайт. URL: http://www.president.gov.ua 

(дата звернення 02.04.2021). 

22. Служба безпеки України:  веб-сайт. URL: https://ssu.gov.ua/  (дата 

звернення 02.04.2021). 

23. Судова влада України: веб-сайт. URL: http://www.scourt.gov.ua 

(дата звернення 02.04.2021). 

 

 

Тема №6. Докази і доказування у кримінальному провадженні 

 

1. Поняття, сутність та значення кримінального процесуального доказування. 

2. Предмет і суб’єкти кримінального процесуального доказування. 

3. Процес доказування у кримінальному судочинстві. 

4. Докази у кримінальному провадженні, їх ознаки та класифікація. 

5. Показання як процесуальне джерело доказів. 

6. Речові докази і документи як процесуальні джерела доказів. 

7. Висновок експерта як процесуальне джерело доказів. 

 

 

Питання для поточного контролю: 

 

Питання 1. Поняття, сутність та значення кримінального процесуального 

доказування 

Контрольні питання: 

 що є змістом кримінального процесу? 

 у чому полягає доказування за КПК України? 

 назвіть види кримінально-процесуального доказування; 
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 що собою являє кримінальне процесуальне доказування як 

дослідження? 

 що собою являє кримінальне процесуальне доказування як логічне і 

процесуальне доведення визначеної тези? 

 що собою являє процес доказування у кримінальному судочинстві? 

 

Питання 2. Предмет і суб’єкти кримінального процесуального 

доказування 

Контрольні питання: 

 що таке предмет доказування у кримінальному процесі? 

 що підлягає доказуванню у кримінальному проваджені? 

 поясність сутність і відмінність шуканих (головних) та допоміжних 

фактів (обставин) у процесі доказування; 

 що таке супутні факти (обставини) у процесі доказування? 

 назвіть суб’єкти доказування та поясніть функції кожного з них. 

 

Питання 3. Процес доказування у кримінальному судочинстві 

Контрольні питання: 

 що собою являє процес доказування у кримінальному провадженні? 

 на якій стороні кримінального провадження лежить обов’язок 

доказування?  

 яким шляхом здійснює збирання доказів сторона обвинувачення? 

 яким шляхом здійснює збирання доказів сторона захисту? 

 дайте визначення процесу збирання доказів у кримінальному 

провадженні; 

 у чому полягає перевірка доказів? 

 у чому полягає оцінка доказів? 

 назвіть основні положення оцінки доказів за КПК України; 

 що таке належність доказів? 

 що таке допустимість доказів? 

 які докази є недопустимими? 

 що таке достовірність доказів? 

 

Питання 4. Докази у кримінальному процесі, їх ознаки та класифікація 

Контрольні питання: 

 дайте визначення доказів у кримінальному процесі; 

 що таке фактичні дані при визначенні доказів? 

 дайте класифікацію доказів за КПК України; 

 дайте тлумачення доказів стосовно предмета обвинувачення 

(обвинувальні та виправдувальні);  

 дайте тлумачення доказів за джерелом формування (первинні та 

похідні);  



 дайте тлумачення доказів залежно від відношення до предмета 

доказування (прямі та непрямі);  

 дайте тлумачення доказів за механізмом їх формування (особисті та 

речові). 

 

Питання 5. Показання як процесуальне джерело доказів 

Контрольні питання: 

 поясніть особливості давання показань у кримінальному процесі; 

 що повинен враховувати суд при даванні показань з чужих слів? 

 з’ясування достовірності показань свідка. 

 

Питання 6. Речові докази і документи як процесуальні джерела доказів 

Контрольні питання: 

 які документи вважаються джерелом доказів за КПК України? 

 які речові докази вважаються процесуальними джерелами доказів? 

 електронні зображення, відео та аудіо інформація, що це в рамках 

кримінального провадження? 

 зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про 

спеціальну конфіскацію. 

 

 

Питання 7. Висновок експерта як процесуальне джерело доказів 

Контрольні питання: 

 розкрийте сутність висновків експертів як джерела доказів у 

кримінальному процесі. 

 розкрийте зміст  висновку експерта. 

 чи може експерт розкривати й інші питання які не були поставдені 

ініціатором експертизи, але мають значення для кримінального 

провадження. 

 

Питання для дискусійного обговорення: 

  

1. Властивості доказів.  

2. Елементи процесу доказування.  

 

 

Теми  рефератів ( доповідей): 

 

1) Поняття процесу доказування та його елементи. 

2) Способи збирання і перевірки доказів у кримінальному провадженні. 

3) Оцінка доказів у кримінальному провадженні. 

4) Обов’язок доказування вини обвинуваченого. 

5) Захисник як суб’єкт доказування. 



6) Участь інших учасників процесу у доказуванні. 

7) Версії у процесі доказування. 

8) Планування у процесі доказування. 

9) Фіксування кримінального провадження. 

10) Роль оперативно-розшукової діяльності (ОРД) у доказуванні. 

11) Презумпції і преюдиції у доказуванні. 

 

Питання самостійної роботи: 

 

1) Фіксування кримінального провадження. 

 

Питання індивідуальних навчально-досілдних завдань: 

1) Версії у процесі доказування. 

2) Планування у процесі доказування. 

3) Використання досягнень науки і техніки в процесі доказування. 

4) Роль оперативно-розшукової діяльності (ОРД) у доказуванні. 

5) Презумпції і преюдиції у доказуванні. 

6) Фіксування кримінального провадження. 
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Тема № 7 Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні 

1. Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню у  кримінальному 

провадженні. 

2. Поняття, значення, предмет та підстави цивільного позову про 

відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням. 

3. Відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю правоохоронних органів та суду. 

 

Питання для поточного контролю: 

 

Питання 1. Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню у  

кримінальному провадженні  
Контрольні питання: 

 дайте визначення поняття відшкодування шкоди в кримінальному 

провадженні; 

 назвіть види шкоди, яка підлягає відшкодуванню у кримінальному 

процесі; 

 дайте визначення поняття майнової шкоди в кримінальному 

провадженні; 

 дайте визначення поняття моральної шкоди в кримінальному 

провадженні. 

 

Питання 2. Поняття, значення, предмет та підстави цивільного позову 

про відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням 

Контрольні питання: 

 дайте визначення цивільного позову у кримінальному провадженні; 

 назвіть предмет цивільного позову в кримінальному процесі; 

 хто може бути цивільним відповідачем у кримінальному провадженні; 
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 хто несе відповідальність за шкоду, заподіяну особою під час управління 

джерелом підвищеної небезпеки; 

 назвіть підстави цивільного позову у кримінальному провадженні; 

 що є умовами пред’явлення цивільного позову в кримінальному 

провадженні; 

 на кого покладається обов’язок доказування виду та розміру шкоди, яку 

було завдано кримінальним правопорушенням; 

 за рахунок кого компенсується цивільний позов в кримінальному 

провадженні; 

 яким чином забезпечується цивільний позов в кримінальному 

провадженні?  

 

Питання 3. Відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю правоохоронних органів 

та суду 

Контрольні питання: 

 назвіть чинне законодавство, за нормами якого відшкодовується шкода, 

що спричинена незаконними діями сторони обвинувачення або 

правосуддя в межах кримінального провадження; 

 що безпосередньо підлягає відшкодуванню шкоди, завданої 

громадянинові незаконними діями правоохоронних органів, суду; 

 у якому обсязі відшкодовується шкода, завдана громадянинові 

незаконними діями правоохоронних органів, суду; 

 у яких випадках виникає право на відшкодування шкоди, завданої 

громадянинові незаконними діями правоохоронних органів, суду; 

 за рахунок кого відшкодовується шкода, завдана незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-

розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду; 

 

Виконання письмових завдань 

Завдання № 1: Яким чином відшкодовується моральна шкода, спричинена 

кримінальним правопорушенням? 

Завдання № 2: Дайте визначення цивільного позову у кримінальному 

провадженні та назвіть предмет цивільного позову в кримінальному процесі. 

Завдання № 3: Що безпосередньо підлягає відшкодуванню шкоди, завданої 

громадянинові незаконними діями правоохоронних органів, суду? 
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Тема №8  Процесуальні строки і витрати 

 

1. Поняття процесуальних строків та їх значення у кримінальному процесі 

2. Класифікація строків у кримінальному процесі 

3. Порядок обчислення процесуальних строків 

4. Поняття і види процесуальних витрат 

 

Питання для поточного контролю: 

 

Питання 1. Поняття процесуальних строків та їх значення у 

кримінальному процесі 

Контрольні питання: 

 які міжнародно-правові акти стосуються порядку провадження 

кримінального судочинства, у яких регламентації та дотриманню 

процесуальних строків приділено значну увагу? 

 до яких заходів слід віднести процесуальні строки та процесуальні 

витрати у кримінальному провадженні? 

 для чого у кримінальному провадженні впроваджено інститут 

процесуальних строків? 

 дайте визначення процесуальних строків у кримінальному 

провадженні; 

 як розуміють інститут розумних строків у кримінальному 

провадженні? 

 чи існує різниця у розумінні процесуальних строків при 

використанні термінів «розумні строки», «негайно» тощо?    

 

Питання 2. Класифікація строків у кримінальному процесі 

Контрольні питання: 

 для чого необхідна класифікація процесуальних строків? 

 дайте загальну характеристику класифікації процесуальних строків; 
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 поясність особливості процесуальних строків залежно від того, ким 

встановлюються ті чи інші строки; 

 поясність особливості процесуальних строків за належністю до 

регулювання провадження на окремих стадіях кримінального 

провадження; 

 поясність особливості процесуальних строків залежно від способу 

виконання завдань кримінального судочинства; 

 поясність особливості процесуальних строків в залежності від 

функціонального призначення строків у кримінальному процесі; 

 поясність особливості процесуальних строків в залежності від того, 

кому адресовані строки;  

 поясність особливості процесуальних строків за цілями, для яких 

встановлені строки; 

 поясність особливості процесуальних строків за характером їх дій і 

правовими наслідками, які настають у зв’язку із закінченням того чи 

іншого строку; 

 поясність особливості процесуальних строків за визначеністю 

строків; 

 поясність особливості процесуальних строків за юридичним 

значенням; 

 поясність особливості процесуальних строків за правовими 

наслідками закінчення строків у кримінальному провадженні. 

 

 

Питання 3. Порядок обчислення процесуальних строків 

Контрольні питання: 

 що регламентують приписи КПК про строки? 

 дайте загальну характеристику правилам обчислення процесуальних 

строків; 

 якими величинами обчислюються процесуальні строки? 

 чи є терміни «дні» і «доба» як синоніми? 

 чим визначається початок відліку (початок обчислення) 

процесуального строку? 

 коли закінчується строк при його обчисленні годинами? 

 коли закінчується строк при його обчисленні днями? 

 коли закінчується строк при його обчисленні місяцями? 

 коли слід вважати момент учинення тієї процесуальної дії або 

настання події, що спричиняє виникнення відповідного 

процесуального обов’язку, коли початок перебігу строку не 

позначено? 

 який день не береться до уваги при обчисленні процесуальних 

строків днями та місяцями? 



 коли процесуальний строк закінчується, якщо відповідну дію 

належить вчинити в суді або в органах досудового розслідування? 

 коли виконання процесуального строку не вважається пропущеним? 

 які причини пропущеного процесуального строку вважають 

поважними? 

  

Питання 4. Поняття і види процесуальних витрат 

Контрольні питання: 

 що вважають під процесуальними витратами? 

 чи є додатковим зaxодом покарання стягнення процесуальних 

витрат? 

 з чого складаються процесуальні витрати? 

 дайте загальну характеристику витрат на правову допомогу; 

 дайте загальну характеристику витрат, пов’язаних із прибуттям до 

місця досудового розслідування або судового провадження; 

 дайте загальну характеристику витрат, пов’язаних із залученням 

потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів; 

 дайте загальну характеристику витрат, пов’язаних із зберіганням і 

пересиланням речей і документів. 

 

 Питання для дискусійного обговорення: 

1) Проблеми визначення процесуальних витрат у кримінальному 

провадженні. 

 

Виконання письмових завдань 

 

Завдання № 1: Поняття та види процесуальних строків.  

Завдання № 2: Правила обчислення процесуальних строків. 

Завдання № 3: Поняття та види процесуальних витрат. 

 

Теми  рефератів ( доповідей): 

 

1) Повідомлення у кримінальному провадженні.  

2) Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні.  

3) Витрати на правову допомогу у кримінальному провадженні. 

4) Витрати, пов’язані із прибуттям до місця досудового розслідування або 

судового провадження. 

5) Витрати, пов’язані із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, 

перекладачів та експертів у кримінальному провадженні. 

6) Витрати, пов’язані із зберіганням і пересиланням речей і документів у 

кримінальному провадженні. 

 

Питання самостійної роботи: 



 

1. Розумні та граничні строки у кримінальному провадженні. 

2. Визначення розміру процесуальних витрат. 

 

Питання індивідуальних навчально-дослідних завдань: 

1) Строки у кримінальному провадженні. 

2) Розумні строки у кримінальному провадженні. 

3) Розподіл процесуальних витрат у кримінальному провадженні. 

4) Рішення щодо процесуальних витрат.  
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Тема № 9. Заходи забезпечення кримінального провадження. 

1. Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального 

провадження. Загальні правила їх застосування. 

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

3. Загальний порядок застосування, зміни та скасування запобіжних 

заходів. 

4. Порядок застосування окремих видів запобіжних заходів. 

5. Інші заходи забезпечення кримінального провадження. 

 

Питання для поточного контролю: 

 

Питання 1. Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального 

провадження. Загальні правила їх застосування 
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Контрольні питання: 

− дайте визначення заходів забезпечення кримінального провадження; 

− у чому проявляється тотожність заходів забезпечення кримінального 

провадження та заходів процесуального примусу; 

− якими специфічними ознаками відрізняються заходи забезпечення 

кримінального провадження від заходів процесуального примусу; 

− назвіть систему заходів забезпечення кримінального провадження; 

− яка класифікація заходів забезпечення кримінального провадження у 

теорії кримінального процесу; 

− назвіть інші заходи процесуального примусу, окрім заходів 

забезпечення кримінального провадження; 

− прокоментуйте загальні правила застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження. 

 

 

 

 

Питання 2. Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх 

застосування 

Контрольні питання: 

− дайте визначення запобіжних заходів; 

− назвіть ознаки запобіжних заходів; 

− назвіть систему запобіжних заходів; 

− яка класифікація запобіжних заходів пропонується у юридичній 

літературі; 

− назвіть запобіжні заходи, які визначають особливі порядки 

кримінального провадження; 

− що є метою застосування запобіжних заходів у кримінальному процесі; 

− які підстави застосування запобіжних заходів; 

− які обставини зобов’язаний оцінити слідчий суддя, суд при вирішенні 

питання про обрання запобіжного заходу. 

 

 

Питання 3. Загальний порядок застосування, зміни та скасування 

запобіжних заходів 

Контрольні питання: 

− за чиїм клопотанням застосовуються запобіжні заходи; 

− що повинно містити клопотання про застосування запобіжного заходу; 

який порядок розгляду клопотання про застосування або зміну 

запобіжного заходу; 

− який порядок застосування електронних засобів контролю; 

− які терміни дії запобіжних заходів; 

− який порядок зміни чи скасування запобіжного заходу. 

 



 

Питання 4. Порядок застосування окремих видів запобіжних заходів 

Контрольні питання: 

− який порядок застосування особистого зобов’язання; 

− який порядок застосування особистої поруки; 

− який порядок застосування домашнього арешту; 

− який порядок застосування застави; 

− який порядок застосування тримання під вартою; 

− який порядок застосування затримання. 

 

Питання 5. Інші заходи забезпечення кримінального провадження 

Контрольні питання: 

− який порядок застосування виклику; 

−  який порядок застосування приводу; 

− який порядок застосування накладення грошового стягнення; 

− який порядок застосування тимчасового обмеження у користуванні 

спеціальним правом; 

− який порядок застосування відсторонення від посади; 

− який порядок застосування тимчасового доступу до речей і документів; 

− який порядок застосування тимчасового вилучення майна; 

− який порядок застосування арешту майна. 

 

Питання для дискусійного обговорення:  

 

1).Проблеми застосування домашнього арешту у кримінальному провадженні. 

 

Виконання письмових завдань 

 

Завдання № 1:  Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального 

провадження. 

Завдання № 2: Запобіжні заходи. 

Завдання № 3: Порядок застосування окремих видів запобіжних заходів. 
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Тема 10. Загальні положення досудового розслідування 

1. Поняття стадії досудового розслідування. 

2. Форми досудового розслідування: дізнання та досудове слідство. 

3. Поняття та характеристика загальних положень досудового 

розслідування. 

 

Питання для поточного контролю: 

 

Питання 1. Поняття стадії досудового розслідування 

Контрольні питання: 

 дайте визначення стадії досудового розслідування; 

 назвіть особливості стадії досудового розслідування; 

 яка стадія слідує за досудовим розслідуванням?; 

 яке функціональне призначення та завдання стадії досудового 

розслідування? 

 

Питання 2. Форми досудового розслідування: дізнання та досудове 

слідство 

Контрольні питання: 

 які форми досудового розслідування передбачає чинний КПК?; 

 дайте визначення дізнання як форми досудового розслідування; 
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 які завдання виконує у кримінальному провадженні дізнання? 

 які особливості здійснення дізнання у кримінальному провадженні?; 

 ким проводиться дізнання у досудовому розслідуванні?; 

 дайте визначення досудового слідства як форми досудового 

розслідування; 

 ким може проводитися досудове слідство у досудовому розслідуванні?; 

 які особливості здійснення досудового слідства у кримінальному 

провадженні? 

 

Питання 3. Поняття та характеристика загальних положень досудового 

розслідування 

Контрольні питання: 

 

 дайте визначення загальних положень досудового розслідування; 

 розкрийте зміст початку досудового розслідування; 

 дайте визначення підслідності у досудовому розслідуванні; 

 назвіть види підслідності у кримінальному провадженні; 

 які правила підслідності передбачає КПК; 

 які особливості об’єднання і виділення матеріалів досудового 

розслідування передбачено чинним КПК; 

 у які строки повинно бути проведено досудове розслідування; 

 на який строк може бути подовжено досудове розслідування; 

 які особливості розгляду клопотань під час досудового розслідування; 

 які правила ознайомлення з матеріалами досудового розслідування 

передбачено КПК; 

 у чому проявляється взаємодія слідчого з оперативними підрозділами на 

стадії досудового розслідування; 

 назвіть організаційні форми взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами на стадії досудового розслідування; 

 назвіть процесуальні форми взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами на стадії досудового розслідування; 

 дайте роз’яснення, що відноситься до процесуальних документів при 

провадженні досудового розслідування; 

 які вимоги передбачені КПК щодо процесуальних документів. 

 

 

 

Виконання письмових завдань 

 

Завдання № 1: Поняття, зміст та форми досудового розслідування. 

 

Завдання № 2: Початок провадження досудового розслідування. 

 



Завдання № 3: Підслідність у досудовому розслідуванні. 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна: 

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення 02.04.2021).  

2. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 грудня 

1966 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (дата 

звернення 02.04.2021).  

3. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і 

основних свобод людини від 4 листопада 1950 року). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення 02.04.2021). 

4. Конституція України від 28 червня 1996 року. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата 

звернення 02.04.2021). 

5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 

року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print (дата звернення 

02.04.2021). 

6. Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними 

матеріалами практики Європейського суду з прав людини / упоряд. С. Г. 

Туманов. Харків: Право, 2019. 952 с. 

7. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення 02.04.2021). 

8. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду 

з прав людини: Закон України від 22 лютого 2006 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15 (дата звернення 02.04.2021). 

9. Баулін О.В. Кримінальне процесуальне право України: Навч. посіб. / 

О.В. Баулін.- 3-тє вид., допов. і перероб. – Київ: Правова Єдність, 2018. 152 с. 

10. Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до іспиту / О. В. 

Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін. Харків : Право, 2017. 288 с. 

11. Кримінальний процес в питаннях і відповідях. / Л.Д. Удалова, В.В. 

Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. Хабло, О.В. Римарчук. 4-те вид. Київ : КНТ, 

2016. 269 с. 

12. Лобойко Л.И., Банчук О.А. Кримінальний процес: навч. посіб. Київ: 

Ваіте, 2014. 280 с. 

13. Практикум з кримінального процесу України: навч. посіб. / за ред. 

проф. М.А. Погорецького та доц. Н.П. Сизої. Київ: Алерта, 2015. 226 с. 

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

підручник. Академ. видання. Київ: Алерта, 2014. 440 с. 

15. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Особлива частина: 

підручник. Академ. видання. Київ: Алерта, 2014. 420 с. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15


Додаткова: 

1. Кримінальний процес : навч. посібник / О. В. Капліна, М. О. 

Карпенко, В. І. Маринів та ін. Харків : Право, 2017. 288 с. 

2. Кримінальний процес в питаннях і відповідях. / Л.Д. Удалова, В.В. 

Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. Хабло, О.В. Римарчук. 4-те вид. Київ : КНТ, 

2016. 269 с. 

3. Кримінальний процес України: Лекції. Процесуальні документи. 

Молдован В.В., Молдован А.В., Кравець Р.С. 2-ге вид., із змін. та доповн. Київ: 

Алерта, 2016. 360 с.  

4. Вакулік О. А. Початок досудового розслідування у кримінальному 

провадженні: навчальний посібник / О. А. Вакулік, Ю. І. Азаров. Київ : ЦУЛ, 

2016. 184 с. 

5. Дрозд В. Г. Концептуальні засади правового регулювання 

досудового розслідування як стадії кримінального провадження : автореф. дис. 

... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / В. Г. Дрозд; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. 

справ. - Харків, 2019. - 40 с. 

6. Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до іспиту / [О. В. 

Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін.]. Харків : Право, 2019. 298 с. 

7. Науково–практичний коментар Кримінального процесуального 

кодексу України/Віктор Бесчастний, Ольга Безпалова, Ростислав Батіг,  

Ігор Берестовський, Олександр Беспало Костянтин Бабік; за заг. ред. Михайла 

Лошицького, 2019 р. – 1272 с. 

 

Інформаційні ресурси:  

1. Бібліотека ім. В.І. Вернадського: веб-сайт. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua (дата звернення 02.04.2021). 

2. Верховна Рада України: веб-сайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата 

звернення 02.04.2021). 

3. Верховний Суд України: веб-сайт. URL: 

https://supreme.court.gov.ua/supreme/ (дата звернення 02.04.2021). 

4. Видавництво юридичної літератури: веб-сайт. URL: 

http://www.yurincom.com  (дата звернення 02.04.2021). 

5. Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: офіційний сайт. URL: 

https://vkdka.org/ (дата звернення 02.04.2021). 

6. Державна кримінально-виконавча служба України: веб-сайт. URL: 

https://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/index (дата звернення 

02.04.2021). 

7. Державна фіскальна служба України: веб-сайт. URL: 

http://sfs.gov.ua/(дата звернення 02.04.2021). 

8. Державне бюро розслідувань:  веб-сайт. URL: https://dbr.gov.ua/ (дата 

звернення 02.04.2021). 

9. Електронна бібліотека юридичної літератури «Правознавець»: веб-

сайт. URL: http://www.pravoznavec.com.ua/ (дата звернення 02.04.2021). 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.yurincom.com/
https://vkdka.org/
https://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/index
http://sfs.gov.ua/
https://dbr.gov.ua/
http://www.pravoznavec.com.ua/


10. Європейський Суд з прав людини: веб-сайт. URL: 

http://www.coe.int/t/r/human_rights_court  (дата звернення 02.04.2021). 

11. Єдиний державний реєстр судових рішень: веб-сайт. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Page/2 (дата звернення 02.04.2021). 

12. Інформаційно-пошукова система по законодавству: веб-сайт. URL: 

http://legal.com.ua (дата звернення 02.04.2021). 

13. Кабінет Міністрів України: веб-сайт. URL: http://www.kmu.gov.ua 

(дата звернення 02.04.202). 

14. Конституційний Суд України: веб-сайт. URL: http://www.ccu.gov.ua 

(дата звернення 02.04.2021). 

15. Міністерство внутрішніх справ України: веб-сайт. URL: 

https://mvs.gov.ua/  (дата звернення 02.04.2021). 

16. Міністерство юстиції України: веб-сайт. URL: 

http://www.minjust.gov.ua (дата звернення 02.04.2021). 

17. Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого: веб-сайт. 

URL: http://www.catalogue.nplu.org (дата звернення 02.04.2021). 

18. Національна поліція України: веб-сайт. URL: https://www.npu.gov.ua/ 

(дата звернення 02.04.2021). 

19. Національне антикорупційне бюро України:  веб-сайт. URL: 

https://nabu.gov.ua/ (дата звернення 02.04.2021). 

20. Офіс Генерального прокурора України: веб-сайт. URL: 

http://www.gp.gov.ua (дата звернення 02.04.2021). 

21. Президент України: веб-сайт. URL: http://www.president.gov.ua (дата 

звернення 02.04.2021). 

22. Служба безпеки України:  веб-сайт. URL: https://ssu.gov.ua/  (дата 

звернення 02.04.2021). 

23. Судова влада України: веб-сайт. URL: http://www.scourt.gov.ua (дата 

звернення 02.04.2021). 

 
 

Тема №11. Провадження слідчих (розшукових), негласних слідчих 

(розшукових) дій.  

 

Провадження слідчих (розшукових) дій. 

1.1 Процесуальний порядок застосування слідчих (розшукових) дій.  

1.2 Допит як слідча (розшукова) дія. 

1.3 Впізнання як  слідча (розшукова) дія.  

1.4 Обшук як слідча (розшукова) дія. 

1.5 Огляд як слідча (розшукова) дія. 

1.6 Слідчий експеримент та освідування особи як слідчі (розшукові) дії. 

1.7 Експертиза як слідча (розшукова) дія. 

 

Процесуальний порядок застосування негласних слідчих 
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(розшукових) дій. 

 

1.8  Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

1.9  Втручання у приватне спілкування. 

1.10  Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 

володіння особи. Установлення місцезнаходження радіоелектронного 

засобу. 

1.11  Спостереження за особою, річчю або місцем. Моніторинг 

баківських рахунків. 

1.12  Аудіо-, відеоконтроль місця. Контроль за вчиненням злочину. 

1.13  Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної 

діяльності організованої групи чи злочинної організації. Засоби, що 

використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного 

дослідження (експертизи). Використання конфіденційного 

співробітництва. 

 

Провадження слідчих (розшукових) дій  

Питання для попереднього контролю: 

Питання 1.1. Процесуальний порядок застосування слідчих (розшукових) 

дій 

Контрольні питання: 

 яка історія виникнення терміну «слідчі (розшукові) дії»? 

 з чим пов’язують слідчі (розшукові) дії відомі учені-процесуалісти? 

  що є основним змістом процесуальної діяльності і що є засобом 

отримання і перевірки доказів? 

 дайте визначення слідчих (розшукових) дій; 

 що складають у слідчих (розшукових) діях методи пізнання? 

  у яких формах можуть фіксуватися під час кримінального провадження 

слідчі (розшукові) дії? 

 з яких частин складається протокол? 

 у яких випадках проводяться слідчі (розшукові) дії; 

 хто їх проводить та може приймати у них участь за відповідних умов? 

 які процесуальні дії відносяться до слідчих (розшукових) дій? 

 

Питання 1.2. Допит як слідча (розшукова) дія, його поняття та види. 

Контрольні питання: 

 які строки проведення допиту? 

 яким чином здійснюється фіксація допиту? 

 Особливості проведення допиту свідка та потерпілого? 



 Особливості допиту малолітньої та неповнолітньої особи? 

 

Питання 1.3. Впізнання як  слідча (розшукова) дія. 

Контрольні питання: 

 Предявлення особи для впізнання. 

 Предявлення речей для впізнання. 

 Предявлення трупа для впізнання. 

 Особливості складання протоколу предявлення для впізнання. 

 Проведення допиту, впізання у режимі відеоконференції під час 

досудового розслідування. 

 

Питання 1.4. Обшук як слідча (розшукова) дія. 

Контрольні питання: 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проникнення до житла чи 

іншого володіння особи. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення обшуку. 

 охарактеризуйте ухвалу про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння 

особи. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок виконання ухвали про дозвіл 

на обшук житла чи іншого володіння особи. 

 

Питання 1.5. Огляд як слідча (розшукова) дія. 

Контрольні питання: 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення огляду місцевості. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення огляду 

приміщення. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення огляду речей. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення огляду 

документів. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення огляду трупа. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення огляду трупа, 

повязаного з ексгумацією. 

 

Питання 1.6. Слідчий експеримент та освідування особи як слідчі 

(розшукові) дії. 

Контрольні питання: 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення слідчого 

експерименту. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок документального фіксування 

під час проведення слідчого експерименту. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення освідування особи. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок документального фіксування 

під час проведення освідування особи. 



 

Питання 1.7. Експертиза як слідча (розшукова) дія. 

Контрольні питання: 

 Підстави проведення експертизи. 

 Охарактеризуйте порядок залучення експерта. 

 Охарактеризуйте процесуальний порядок розгляду слідчим суддею 

клопотання про проведення експертизи. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення отримання зразків 

для експертизи. 
 

Процесуальний порядок застосування  

негласних слідчих (розшукових) дій 

 

Питання для попереднього контролю: 

 

 Питання 1.8. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

Контрольні питання: 

 дайте визначення негласних слідчих (розшукових) дій; 

 хто їх проводить та може приймати у них участь за відповідних умов? 

 у яких випадках проводяться негласні слідчі (розшукові) дії; 

 фіксація ходу та результатів негласних слідчих (розшукових) дій. 

 які процесуальні дії відносяться до негласних слідчих (розшукових) дій? 

 Особливості використання результатів негласних слідчих (розшукових) 

дій в доказуванні, або інших цілях. 

 

Питання 1.9. Охарактеризуйте процесуальний порядок проведення 

втручання у приватне спілкування. 

 Контрольні питання: 

 охарактеризуйте загальні положення про втручання у приватне 

спілкування. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення аудіо-, 

відеоконтролю особи.   

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення накладення 

арешту на кореспонденцію. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення огляду і виїмки 

кореспонденції. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення зняття інформації 

з транспортних телекомунікаційних мереж. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення зняття інформації 

з електронних інформаційних систем. 

 



Питання 1.10. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи 

іншого володіння особи. Установлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу. 

Контрольні питання: 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення обстеження 

публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення установлення 

місцезнаходження радіоелектронного засобу. 

 особливості документування негласної слідчої (розшукової) дії – 

обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння 

особи. 

 

Питання 1.11. Спостереження за особою, річчю або місцем. Моніторинг 

баківських рахунків. 

 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення спостереження за 

особою. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення спостереження за 

річчю чи місцем. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення моніторингу 

банківських рахунків. 

 

Питання 1.12. Аудіо-, відеоконтроль місця. Контроль за вчиненням 

злочину. 

Контрольні питання: 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення аудіо-, 

відеоконтролю місця. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення контролю за 

вчиненням злочину. 

 в яких випадках контроль за вчиненням злочину не прповодиться. 

 

Питання 1.13. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної 

діяльності організованої групи чи злочинної організації. Засоби, що 

використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного 

дослідження (експертизи). Використання конфіденційного 

співробітництва. 

Контрольні питання: 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення виконання 

спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої 

групи чи злочинної організації.  

 зазначте засоби, що використовуються під час проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій. 



 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення негласного 

отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження. 

 Охарактеризуйте процесуальний порядок негласного отримання зразків, 

необхідних для порівняльного дослідження. 

 Охарактеризуйте процесуальний порядок використання 

конфіденційного співробітництва. 
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2. Порядок складання та вручення підозри. 

3. Зміна повідомлення про підозру.    

 

Питання для поточного контролю: 

 

Питання 1. Поняття, зміст та випадки повідомлення про підозру 

Контрольні питання: 

 поясніть сутність інституту обвинувачення у кримінальному процесі; 

 у чому сутність інституту повідомлення про підозру у кримінальному 

провадженні?  

 яке особливе місце в структурі досудового розслідування займає 

повідомлення про підозру? 

 появу якого нового учасника кримінального провадження передбачає 

процесуальний акт повідомлення про підозру? 

 у якій главі КПК передбачено і закріплено інститут повідомлення про 

підозру? 

 дайте теоретичне визначення повідомлення про підозру у 

кримінальному проваджненні; 

 як змінюється процесуальний статус особи, якій офіційно повідомили 

про підозру? 

 яких прав набуває слідчий щодо особи, якій офіційно повідомлено про 

підозру? 

 чи вважається винуватою особа, якій повідомлено про підозру? 

 чи можна вважати початком реалізації кримінальної відповідальності 

акт повідомлення про підозру? 

 назвіть випадки у яких особі повідомляється про підозру; 

 результатом оцінки чого є висновок слідчого про наявність достатніх 

доказів для повідомлення особи про підозру? 

 

Питання 2. Порядок складання та вручення повідомлення про підозру 

Контрольні питання: 

 у який період (момент) складається і вручається повідомлення про 

підозру? 

 чи обов’язково заноситься до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

інформація про повідомлення про підозру? 

 який порядок здійснення виклику для повідомлення про підозру? 

 які причини неявки за викликом для повідомлення про підозру будуть 

вважатися поважними? 

 які стягнення накладаються на особу, яка без поважних причини не 

з’явилася на виклик до слідчого чи прокурора? 

  що таке привід, і яка процедура його здійснення у разі його 

застосування до підозрюваного? 

 який порядок повідомлення про підозру щодо окремої категорії осіб? 



 

Питання 4. Зміна повідомлення про підозру 

Контрольні питання: 

 які фактичні передумови для зміни повідомлення про підозру? 

 які процесуальні підстави для зміни повідомлення про підозру? 

 коли і як повинно бути складено нове повідомлення про підозру? 

 у якому випадку здійснюється доповнення до повідомлення про 

підозру? 

 який процесуальний порядок зміни повідомлення про підозру?  

 

Питання для дискусійного обговорення: 

 

1) Проблеми щодо застосування особливого порядку повідомлення про 

підозру.   

 

Виконання письмових завдань: 

Завдання 1: Сутність інститутів обвинувачення та повідомлення про підозру 

у кримінальному процесі.  

 Завдання 2: Процесуальний порядок повідомлення про підозру у 

кримінальному провадженні.  

Завдання 3: Процесуальний порядок зміни повідомлення про підозру у 

кримінальному провадженні.  

 

Теми  рефератів ( доповідей): 

1) Інститут обвинувачення у кримінальному процесі. 

2) Порядок вручення повідомлення про підозру особі. 

 

Питання самостійної роботи: 

1)  Вручення письмового повідомлення про підозру. 

 

Питання індивідуальних навчально-дослідних завдань: 

1) Зміна повідомлення про підозру особі. 

2) Доповнення повідомлення про підозру особі. 
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Тема №15 . Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 

розслідування 

 

1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів розслідування чи 

прокурора. 

2. Оскарження ухвал слідчого судді. 

3. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора. 

 

Питання для поточного контролю: 

 

Питання 1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів 

розслідування чи прокурора 

Контрольні питання: 

 які рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора 

можуть бути оскаржені під час досудового провадження? 

 які строки для подачі скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, 

дізнавача або прокурора? 

 коли при яких підставах здійснюється відмова в задоволенні скарги або 

відмова відкриття провадження? 

 

Питання 2. Оскарження ухвал слідчого судді 

Контрольні питання: 

 при яких підставах ухвали слідчого судді можуть бути оскаржені під час 

досудового розслідування; 
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 чи можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого 

судді про відмову у задоволенні скарги? 

 в чому різниця скарги та заперечення в кримінальному провадженні. 

 

Питання 3. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора 

Контрольні питання: 

 які рішення, дії чи бездіяльність прокурора можуть оскаржуватися 

слідчим або дізнавачем? 

 який порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора? 

 який порядок вирішення скарги на рішення, дії чи бездіяльність 

прокурора? 

 

Теми  рефератів ( доповідей): 

1) Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність 

сторони обвинувачення під час досудового розслідування. 
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Тема № 16: Підсудність та підготовче провадження. Складання досудової 

доповіді  

 

 

1. Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні 

2. Поняття, суть і значення підготовчого провадження 

3. Порядок і строки підготовчого провадження 

4. Особливості складання досудової доповіді. 

 

Питання для поточного контролю: 

Питання 1. Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні 

Контрольні питання: 

 дайте визначення підсудності у кримінальному провадженні; 

 що означає визначення підсудності для суду?; 

 назвіть та коротко охарактеризуйте види підсудності у кримінальному 

провадженні; 

 розкрийте зміст територіальної підсудності у кримінальному 

провадженні; 

 розкрийте зміст персональної підсудності у кримінальному 

провадженні; 

 розкрийте зміст інстанційної підсудності у кримінальному провадженні; 

 розкрийте зміст підсудності за зв’язком провадження у кримінальному 

провадженні; 

 який порядок направлення кримінального провадження з одного суду до 

іншого?; 

 назвіть обставини, що обумовлюють передання кримінального 

провадження на розгляд іншого суду. 

 

Питання 2. Поняття, суть і значення підготовчого провадження 

Контрольні питання: 

 охарактеризуйте зміст стадії підготовчого провадження у суді; 

 які загальнопроцесуальні завдання має реалізація стадії підготовчого 

провадження?; 

 які конкретні завдання вирішує суддя на стадії підготовчого 

провадження?; 

 ким і як вирішуються питання, пов’язані з проведенням підготовчого 

провадження?; 

 

Питання 3. Порядок і строки підготовчого провадження 

Контрольні питання: 

 протягом якого строку суд призначає підготовче судове засідання?; 



 назвіть алгоритм дій судді при проведенні підготовчого судового 

засідання (етапи стадії); 

 які рішення має право прийняти суд при підготовчому засіданні?; 

 які дії суду з метою підготовки до судового розгляду?; 

 які питання має право вирішити суддя, прийнявши рішення про 

призначення справи до судового розгляду?; 

 

Питання 4. Особливості складання досудової доповіді 

Контрольні питання: 

 в яких випадках складається досудова доповідь? 

 на який орган полягає право складати досудову доповідь? 

 назвіть підстави нескладання досудової доповіді? 

 

Питання для дискусійного обговорення: 

2) Критерії допустимості доказів у судовому засіданні. 

 

Виконання письмових завдань 

Завдання № 1: Підготовче провадження. 

Завдання № 2: Правила підсудності у кримінальному провадженні. 

 

Теми рефератів (доповідей): 

1. Критерії допустимості доказів у судовому засіданні. 

2. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень 

3. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків 
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Тема №17. Судовий розгляд 

 

1. Загальні положення судового розгляду 

2. Межі та процедура судового розгляду. 

3. Процедура судового розгляду. 

4. Судові рішення і їх зміст. 

 

Питання для поточного контролю: 
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Питання 1. Загальні положення судового розгляду 

Контрольні питання: 

 які строки і загальний порядок судового розгляду? 

 як Ви розумієте незмінність складу суду? 

 як Ви розумієте поняття запасний суддя? 

 дайте визначення поняття головуючий у судовому засіданні? 

 які наслідки не прибуття учасників кримінального провадження; 

 які заходи можуть бути застосовані до порушників порядку судового 

засідання? 

 яким чином відбувається розгляд обрання, скасування або зміни 

запобіжного заходу в суді? 

 яким чином відбувається застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під 

час судового провадження; 

 за яких причин відбувається об’єднання і виділення матеріалів 

кримінального провадження або зупинення судового провадження. 

 

Питання 2. Межі та процедура судового розгляду 

Контрольні питання: 

 дайте визначення меж судового розгляду? 

 яким чином відбувається зміна обвинувачення в суді? 

 яким чином відбувається висунення додаткового обвинувачення? 

 яким чином відбувається початок провадження щодо юридичної особи 

під час судового розгляду?  

 за яких умов відбувається відмова від підтримання державного 

обвинувачення? 

 

Питання 3. Процедура судового розгляду 

Контрольні питання: 

 назвіть стадії судового розгляду? 

 як Ви розумієте поняття підготовча частина судового засідання? 

 як Ви розумієте поняття судовий розгляд? 

 як Ви розумієте поняття судові дебати? 

 як Ви розумієте поняття останнє слово обвинуваченого? 

 як Ви розумієте поняття постановлення і проголошення судового 

рішення? 

 

 

Питання 4. Судові рішення і їх зміст 

Контрольні питання: 

 які Ви знаєте види судових рішень? 



 що зазначається в змісті ухвали? 

 які Ви знаєте види вироків? 

 що зазначається в змісті вироку? 

 яким чином відбувається проголошення судового рішення? 

 яким чином відбувається виправлення описок і очевидних 

арифметичних помилок у судовому рішенні?  

 яким чином відбувається роз’яснення судового рішення? 

 

Теми  рефератів ( доповідей): 

 

1) Особливості проведення підготовчого судового провадження.  

2) Особливості спрощеного провадження щодо кримінальних 

проступків.  

3) Особливості технічної фіксації судового розгляду кримінальних 

проваджень. 

 

Питання самостійної роботи: 

 

1) Законспектуйте основні положення Закон України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 5 червня 2016 року. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19; 

2) Порядок проведення процесуальних дій у режимі 

відеоконференції під час судового провадження; 

3) процедура погодження зміни обвинувачення, висунення нового 

обвинувачення, відмови від підтримання державного обвинувачення та 

початку провадження щодо юридичної особи під час судового розгляду? 

 

Питання індивідуальних навчально-досілдних завдань: 

1) Історія виникнення та сьогодення судових дебатів. 
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Тема №18. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції 

 

1. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків. 

2. Провадження в суді присяжних. 

 

Питання для поточного контролю: 

 

Питання 1. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків 
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Контрольні питання: 

 в чому полягає спрощення провадження щодо кримінальних 

проступків? 

 які відмінності спостерігаються під час розгляду обвинувального акта 

щодо вчинення кримінального проступку у спрощеному провадженні? 

 в разі затримання уповноваженою службовою особою особи, яка 

вчинила кримінальний проступок через який термін призначається 

судовий розгляд? 

 

Питання 2. Провадження в суді присяжних 

Контрольні питання: 

 який порядок провадження в суді присяжних? 

 роз’яснення прав на суд присяжних? 

 яким чином робиться виклик присяжних? 

 які права присяжного згідно КПК; 

 що зобов’язаний присяжнгий; 

 яким чином відбувається відбір присяжних; 

 в яких випадках можливе усунення присяжного; 

 яким чином відбувається порядок наради та голосування в суді 

присяжних. 
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1.   Поняття, значення та умови реалізації стадії виконання вироку. 

2. Процесуальний порядок виконання судових рішень у кримінальному 

провадженні. 
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Питання 1. Поняття, значення та умови реалізації стадії виконання 

вироку 

Контрольні питання: 

 коли вирок або ухвала суду набирають законної сили? 

 Коли ухвали слідчого судді або суду, які не можуть бути оскаржені 

набирають законної сили? 

  яких осіб стосується вирок або ухвала суду, які набрали законної сили 

та є обов’язковими до виконання? 

 

Питання 2. Процесуальний порядок виконання судових рішень у 

кримінальному провадженні 

Контрольні питання: 

 У який термін звертається суд до органу, що виконує судове рішення яке 

набрало законної сили? 

 У разі якщо судове рішення або його частина підлягає виконанню 

органами державного казначейства? 

 Чи обов’язкове повідомляти суд про виконання або невиконання їх 

рішення? 

 Щодо яких осіб не допускається відстрочка виконання вироку? 

 Поняття питань, які вирішуються судом під час виконання вироків? 

 Скільки часу дається на розгляд судом клопотання про вирішення 

питання пов’язаного із виконанням вироку? 

 Скільки часу дається на розгляд судом клопотання про застосування 

заходів стягнення до осіб, позбавлених волі, у виді переведення 

засудженого до приміщення камерного типу (одиночної камери) та про 

примусове годування засудженого? 

 Чи перешкоджає судовому розгляду неприбуття в судове засідання осіб, 

які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду 

клопотання (подання)? 

 Через який час можливий повторний розгляд клопотання в задоволенні 

умовно-дострокового звільнення засудженого від відбування покарання 

або заміну невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням з 

моменту набрання законної сили ухвали суду про відмову в задоволенні 

такого ж клопотання щодо осіб, засуджених за тяжкі та особливо тяжкі 

злочини до позбавлення волі на строк не менше п’яти років? 

 Через який час можливий повторний розгляд клопотання щодо зняття 

судимості у разі набрання законної сили ухвалою суду про відмову в 

задоволенні клопотання з цього ж питання?  

 в порядку якого судочинства здійснюється розгляд справ щодо питань, 

про оскарження інших рішень, дій чи бездіяльності адміністрації 

установи виконання покарань?  
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Тема №22. Особливі порядки кримінального провадження.  

 

1.Кримінальне провадження на підставі угод. 

2. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. 

3. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. 

4. Правила кримінального провадження щодо неповнолітніх. 

5. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру. 

6. Кримінальне провадження, яке містить державну таємницю. 
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7. Кримінальне 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. 

 

 

Питання для поточного контролю: 

Питання 1. Кримінальне провадження на підставі угод 

Контрольні питання: 

 який правовий акт уповноважує впроваджувати програми 

відновлюючого правосуддя у національне судочинство? 

 що таке медіація у кримінальних провадженнях з точки зору 

міжнародного права? 

 дайте загальну характеристику кримінальному провадженню на підставі 

угод в Україні? 

 розкрийте зміст угоди про примирення між потерпілим та 

підозрюваним, обвинуваченим; 

 розкрийте зміст угоди між прокурором та підозрюваним, 

обвинуваченим про визнання винуватості; 

 які правові наслідки угод про примирення та про визнання винуватості? 

 

Питання 2. Кримінальне провадження у формі приватного 

обвинувачення 

Контрольні питання: 

 яким формам кримінального процесу був притаманний інститут 

приватного обвинувачення? 

 у чому сутність приватного обвинувачення? 

 дайте визначення приватного обвинувачення у матеріальному аспекті; 

 дайте визначення приватного обвинувачення у процесуальному аспекті; 

 за яких умов і ким може ініціюватися приватне обвинувачення у 

кримінальному провадженні? 

 щодо яких кримінальних правопорушень, передбачено кримінальне 

провадження у формі приватного обвинувачення? 

 які правові наслідки судового розгляду у формі приватного 

обвинувачення?  

 

Питання 3. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб 

Контрольні питання: 

 як розуміти інститут імунітету у кримінальному процесі? 

 хто в Україні за законодавством має статус особливої (підвищеного 

рівня) недоторканності? 



 назвіть осіб, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального 

провадження; 

 у чому передбачається спеціальний порядок повідомлення про підозру 

зазначеним категоріям осіб? 

 кого повідомляють про застосування запобіжного заходу, ухвалення 

вироку щодо окремої категорії осіб у кримінальному провадженні?  

 

Питання 4. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх 

Контрольні питання: 

 необхідністю досягнення яких цілей зумовлена наявність особливого 

провадження у кримінальних провадженнях про кримінальні 

правопорушення неповнолітніх? 

  які характеристики неповнолітніх має бути враховано в ході 

застосування кримінально-процесуальних норм? 

 що передбачено Пекінськими правилами (1985 р.) відносно 

відправлення правосуддя щодо неповнолітніх? 

 якими правилами необхідно керуватися при кримінальному 

провадженні щодо неповнолітніх? 

 які обставини з’ясовуються під час досудового розслідування та 

судового розгляду кримінальних правопорушень, вчинених 

неповнолітніми? 

 у якому разі щодо неповнолітніх призначається комплексна психолого-

психіатрична експертиза? 

 які правила виклику неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого? 

 як повинен здійснюватися допит неповнолітнього підозрюваного? 

 які умови повинні дотримуватися при затриманні і взятті під варту 

неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого? 

 які правила передання неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого 

під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої 

установи? 

 які особливості судового розгляду неповнолітнього обвинуваченого? 

 які правила застосування примусових заходів виховного характеру до 

неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності? 

 чим завершується судовий розгляд щодо неповнолітнього 

обвинуваченого? 

 які примусові заходи виховного характеру можу застосувати суд щодо 

неповнолітнього обвинуваченого? 

 

Питання 5. Кримінальне провадження щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру 

Контрольні питання: 

 дайте визначення примусових заходів медичного характеру; 



 за наявності яких достатніх підстав провадиться кримінальне 

провадження щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру? 

 які відомості встановлюються під час досудового розслідування у 

кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру? 

 якими правами користується особа, стосовно якої передбачається 

застосування примусових заходів медичного характеру або 

вирішувалося питання про їх застосування? 

 які запобіжні заходи можуть бути застосовані судом до особи, стосовно 

якої передбачається застосування примусових заходів медичного 

характеру або вирішувалося питання про їх застосування? 

 для чого, куди і на який строк може бути направлена особа у разі 

необхідності здійснення за нею тривалого спостереження та 

дослідження у кримінальному провадженні щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру? 

 як і за участю яких осіб здійснюється судовий розгляд особи, стосовно 

якої передбачається застосування примусових заходів медичного 

характеру? 

 прийняттям якого акту можу завершитися судовий розгляд щодо такої 

особи?    

 

Питання 6. Кримінальне провадження, яке містить державну 

таємницю 

Контрольні питання: 

− за яких особливих умов проводиться кримінальне провадження, яке 

містить державну таємницю? 

− чи можуть процесуальні рішення містити відомості, що становлять 

державну таємницю? 

− яких осіб може бути допущено до участі у кримінальному провадженні? 

 

Питання 7. Кримінальне 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 

Контрольні питання: 

- ким проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії? 

- яким чином проводиться обшук та інші слідчі дії які обмежують права 

та свободу фізичної особи 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? 

- Особливості передачі зібраних матеріалів на території України?  

 

Виконання письмових завдань 

Завдання № 1: Визначення, особливості та завдання кримінально-

процесуальної форми. 

Завдання № 2: Який зміст та правові наслідки угод про примирення та про 

визнання винуватості? 

Завдання № 3: Сутність, умов і суб’єкти ініціювання приватного 

обвинувачення у кримінальному провадженні. 

Завдання № 4: Особливості кримінального провадження щодо окремої 

категорії осіб. 

Завдання № 5: Запобіжні заходи, які можуть бути застосовані судом до особи, 

стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного 

характеру або вирішувалося питання про їх застосування. 

 

Теми  рефератів ( доповідей): 

1. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. 

2. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. 

 

Питання індивідуальних навчально-дослідних завдань: 

- Кримінально-процесуальна форма.  

- Особливі порядки кримінального провадження.  

- Кримінальне провадження, яке містить державну таємницю. 

- Кримінальне провадження на території дипломатичних 

представництв консульських установ України.  
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Практичні заняття 

 Підготовка до практичного заняття  «Кримінальний процес» передбачає 

опрацювання матеріалів (текстів) необхідних для успішного виконання 

практичних завдань. Отже, ваші бали залежать від вашої попередньої 

підготовки. 

 

Практичне заняття є однією з найважливіших форм навчального  

процесу. Воно має за мету допомогти курсантам, студентам  

глибше уяснити теоретичні положення, закріпити необхідні навички в  

застосуванні теоретичних знань у своїй майбутній практичній діяльності.  

Практичні заняття дають можливість доопрацювати з курсантами,  

студентами всі деталі питань, добитися конкретних знань матеріалу. Вони 

покликані навчити курсантів, студентів правильно застосовувати 

кримінальний процесуальний закон  під час розкриття, документування та 

розслідування кримінального провадження.  

Практичні заняття проводяться переважно у формі вирішення та  

формально-юридичного аналізу ситуаційних задач. При підготовці до 

практичного заняття курсанти, студенти повинні розв’язати задачі, що вказані 

у плані. При цьому необхідно спиратися на ті знання, які отримані на лекціях 

та в процесі самостійної роботи.  
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Рішення задач виконується в письмовій формі в робочих конспектах  

(зміст задачі приводити в конспекті не потрібно). Воно повинно бути  

розгорнутим і мотивованим з посиланням на відповідні статті Кримінального 

процесуального кодексу України, інший нормативно-правовий акт 

національного законодавства, теорію кримінального процесу та судову 

практику.  

Виконання завдань повинне забезпечити закріплення та більш глибоке  

вивчення теоретичного матеріалу, який курсанти, студенти засвоїли  

з лекційного курсу і внаслідок ознайомлення з навчальною літературою.  

Конкретні завдання допоможуть курсанту, студенту вивчити норми 

кримінального процесу, виробити навички вірного їх застосування. В основу  

завдань покладено конкретні кримінальні провадження із слідчо-судової 

практики.  

Для засвоєння питань кожної теми і вірного виконання завдань  

курсантам, студентам слід прийняти до уваги деякі методичні  

вказівки. Перед виконанням завдання необхідно вивчити, відповідні глави і  

розділи підручника, конспект лекцій, іншу рекомендовану літературу. Будь-

яка задача з кримінального процесу передбачає умови й основне  

питання. Умовами задачі є інформація про поєднання певних фактичних  

обставин (юридичних фактів). Іноді в умови задачі вводяться оцінки та  

доводи конкретних суб’єктів кримінального судочинства, які також мають  

бути предметом дослідження при її розв’язанні. У більшості задач основне 

питання прямо й конкретно сформульоване. Деякі задачі передбачають одне  

чи кілька додаткових питань, які можуть бути спрямовані на полегшення  

розв’язання основного питання задачі.  

Якщо умови завдання дають підстави запропонувати два чи більше  

варіантів рішення, то слід скористатися тією ж методикою виконання  

завдань. Рішення необхідно викласти в письмовій формі в зошиті з 

кримінального процесу. Рішення повинно бути мотивоване і мати обов’язкове 

посилання на відповідні норми кримінального процесуального 

закону. В зошиті доцільно залишати широкі поля для внесення можливих  

виправлень в ході практичних занять.  

Важливим етапом розв’язання задачі є пошук правових норм, відповідно  

до яких приймається рішення, їх аналіз і зіставлення. На основі цього  

курсант, студент має оцінити фактичні обставини, викладені в задачі.  

Рішення повинне бути вмотивованим, тобто містити обґрунтування,  

аргументи, з яких воно випливає. Усі аргументи за своїм впливом на  

кримінальну процесуальну оцінку прийнято поділяти на обов’язкові та  

необов’язкові. До обов’язкових належать ті доводи, які безпосередньо  

випливають зі змісту відповідних нормативних приписів кримінального  

процесуального характеру (обов’язкові нормативні аргументи). 

Необов’язковими доводами є ті, які ґрунтуються на інших джерелах 

правозастосовчої практики та положеннях теорії кримінального процесу.  



Тільки тоді, коли прийняте рішення обґрунтовано відповідними  

правовими нормами, доведено його істинність, задачу можна вважати  

розв’язаною. Хід її вирішення зі скороченими посиланнями на певні правові  

норми й теоретичні роботи необхідно стисло записувати в зошиті. На  

практичних заняттях курсант, студент доповідає обставини завдання і  

своє рішення.  

Кожен курсант, студент може взяти участь в обговоренні  

запропонованого рішення, доповнити або розвинути його. Якщо хто-небудь  

із курсантів, студентів має інше рішення, яке відрізняється від  

запропонованого, його слід доповісти для обговорення.  

В кінці обговорення викладач робить остаточний висновок, в якому дає  

вірне рішення завдання і розглядає допущені помилки. З урахуванням цього  

висновку курсант, студент повинен внести у своє рішення відповідні  

корективи на полях зошиту для практичних занять. Практичні заняття  

повинен відвідувати кожний курсант, студент. Курсант, студент, який 

пропустить заняття, повинен відпрацювати його на кафедрі. Відпрацювання 

занять обов’язкове також для курсантів, студентів, які не виконали завдання 

або показали відсутність знань з основних питань теми. З усіх незрозумілих 

питань курсант, студент може одержати консультацію на кафедрі.  

Перед початком практичного заняття викладач може перевірити  

наявність у слухачів письмових розв’язань задач.  

Після виступу курсанта, студента по конкретному питанню або  

по задачі йому можуть бути задані запитання по темі.  

З метою розвитку у курсантів, студентів навичок основ  

наукової діяльності, порівняльного аналізу, в кінці планів додається перелік  

тем рефератів, після написання яких курсант, студент має змогу  

виступити по темі на практичному занятті або прийняти участь у роботі  

секції кримінального процесу наукового гуртка кафедри. Обсяг реферату до 

10 друкованих аркушів. Вибір теми реферату курсантом, студентом  

проводиться самостійно на основі переліку тем з обов’язковим узгодженням  

теми з викладачем, який проводить практичні заняття. 

 

Завдання до практичних занять 
 

Тема №2. Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера 

його дії 

1. Кримінальне процесуальне законодавство України. 

2. Завдання кримінального провадження. 

3. Дія КПК в просторі, в часі та за колом осіб. 

 

Питання для попереднього контролю: 

 

Питання 1. Кримінальне процесуальне законодавство України 

Контрольні питання: 



 з чого складається кримінальне процесуальне законодавство України; 

 які міжнародні нормативно-правові акти відносяться до кримінального 

процесуального законодавства України? 

 які відомчі нормативно-правові акти відносяться до кримінального 

процесуального законодавства України? 

 

Питання 2. Завдання кримінального провадження 

Контрольні питання: 

 які основні завдання кримінального провадження; 

 як Ви розумієте поняття неупередженя розслідування? 

 Як Ви розумієте поняття застосування належної правової процедури? 

 

Питання 3. Дія КПК в просторі, в часі та за колом осіб 

Контрольні питання: 

 Як Ви розумієте дія КПК в просторі; 

 як Ви розумієте дія КПК в часі; 

 як Вм розумієте дія КПК за колом осіб. 

 

Розв’язання задач 

 

 Задача 1 

Лайнер «Петро Сагайдачний», маючи прописку Одеського порту, 

здійснював круїз до Неаполя (Італія). Коли лайнер перебував у Середземному 

морі, на ньому було вчинено крадіжку цінних особистих речей у туриста 

Петренка. Викрадені речі були виявлені у матроса Горбатого. Капітан лайнера 

розпочав провадження, провів необхідні слідчі дії і після прибуття судна в 

Одесу передав матеріали провадження слідчому. Яким матеріальним і 

кримінальним процесуальним законом мав керуватися капітан? 

- Яким кримінальним процесуальним законом слід керуватися 

слідчому і судові під час проведення досудового розслідування і судового 

розгляду кримінального провадження? 

 

 Задача 2 

Військовослужбовець Горпиненко перебуваючи в місії ООН 

Південному Судані на грунті неприязних стосунків завдав місцевому 

мешканцю тяжких тілесних ушкоджень. 

Після скоєного командир військової частини повернув Горпиненка до 

України з метою уникнути притягнення до кримінальної відповідальності 

останнього за кримінальним законодавством Південного Судану, але до 

Міністрества збройних сил України (ЗСУ) м.Київ направив пояснювальний 

лист щодо прийнятого ним рішення. 

В подальшому до Міністерства ЗСУ прийшов запит від влади 

Південного Судану з проханням провести слідчі дії з приводу нанесення 



тяжких тілесних ушкоджень Горпиненком громадянину П.Судану та видачі 

українського віськовослужбовця до Південного Судану з метою притягнення 

останнього до кримінальної відповідальності. 

- Яким чином повинно діяти керівництво Міністерства ЗСУ? 

- За кримінальним процесуальним законодавством якої з держав буде 

здійснюватись кримінальне провадження відносно Горпиненка?     

 

 Задача 3 

 Посол Італії в Україні в м.Києві перебуваючи за кермом автомобіля 

здійснив наїзд на пішохода. На місці ДТП останній залишив свою визитівку та 

поїхав далі у власних справах. 

- За кримінальним процесуальним законодавством якої держави 

будуть проводитися слідчі дії відносно посола Італії? 

 

 Задача 4 

 Закінчуючи досудове розслідування закриттям кримінального 

провадження відносно громадянина Кравченка прокурор Остапенко у своїй 

постанові посилався на постанови Пленуму Верховного суду України. 

- Обгрунтуйте роль постанов Пленуму Верховного Суду України в 

кримінальному процесуальному законодавстві нашої держави. 

 

 Задача 5 

 Родичі Потапенко на прохання останнього уклали угоду щодо 

здійснення його захисту адвокатом Максименком, про що повідомили 

слідчого.  

 Максименко звернувся до слідчого та прокурора з проханням 

ознайомитися з матеріалами кримінального провадження відносно Потапенка, 

але останньому було відмовлено мотивуючи це тим що досудове 

розслідування кримінального провадження вже закінчено та матеріали будуть 

направлятися до суду де Максименко і ознайомиться з кримінальним 

провадженням. 

 При цьому слідчий показав приєднану до провадження заяву написану  

від імені Потапенка, про те, що останній відмовляється від повторного 

ознайомлення з матеріалами провадження за участю захисника Максименка. 

- Які порушення крирмінального процесуального законодавства були 

допущені? Чи можуть вони стати підставою для скасування вироку щодо 

Потапенка? 
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Тема № 6. Докази і доказування у кримінальному процесі   

 

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

2. Поняття джерел доказів та їх види 

3. Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел 

4. Перевірка і оцінка доказів та їх джерел 

 

Питання для попереднього контролю: 

 

Питання 1. Предмет, межі і суб’єкти доказування у кримінальному 

провадженні 

Контрольні питання: 

 перерахуйте обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні; 

 прокоментуйте, які елементи обставини доказування події 

кримінального правопорушення? 
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 прокоментуйте, які елементи обставини доказування винуватості 

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення? 

 чи підлягають доказуванню вид і розмір шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням? 

 чи підлягають доказуванню обставини, які впливають на ступінь 

тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують 

особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які 

виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття 

кримінального провадження? 

 на кому лежить обов’язок доказування? 

 розкрийте межі доказування відповідними суб’єктами доказування. 

 

Питання 2. Поняття джерел доказів та їх види 

Контрольні питання: 

 що можу бути доказом у кримінальному провадженні? 

 які види доказів передбачено КПК? 

 назвіть процесуальні джерела доказів. 

 

Питання 3. Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел 

Контрольні питання: 

 ким можуть збиратися докази у кримінальному провадженні? 

 яким шляхом дозволено збирати докази стороні обвинувачення? 

 яким шляхом дозволено збирати докази стороні захисту? 

 чи можуть бути зібрані докази на території іноземної держави? 

 

Питання 4. Перевірка і оцінка доказів та їх джерел 

Контрольні питання: 

 яким чином здійснюється перевірка доказів у кримінальному 

провадженні? 

 опишіть процес оцінки доказів; 

 які критерії оцінки доказів? 

 які якості доказів юридично значущі в їх оцінці? 

 

 

Виконання письмових завдань 

 

Завдання № 1:  Предмет, межі і суб’єкти доказування у кримінальному 

провадженні.  

Завдання № 2: Поняття джерел доказів та їх види. 

Завдання № 3: Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел. 

Завдання № 4: Перевірка і оцінка доказів та їх джерел. 

 

Розв’язання задач 



 

Задача №1 

Старший слідчий прокуратури області Карасик після проведення всіх 

можливих, на його думку, слідчих дій, у кримінальному провадженні про його 

умисне вбивство з особливою жорстокістю громадянина Косинка В. виніс 

постанову про зупинення попереднього слідства у зв’язку з не встановленням 

особи, яка вчинила злочин.  

Рідний брат загиблого Косинок М. юрисконсульт одного з підприємств 

який ще донедавна працював старшим слідчим прокуратури сусідньої області, 

взявся самотужки розкрити цей тяжкий злочин. Маючи ще при собі службове 

посвідчення старшого слідчого, він звично для себе провів допит ряду свідків, 

одночасні допити та інші слідчі дії і таким чином зібрав достатню інформацію 

про причетність до вбивства свого брата якогось Яцика. Всі зібрані і складені 

ним документи Косинок М. передав разом зі своїм поясненням про шляхи 

своїх пошуків вбивці прокурору області. 

 Оцініть доказове значення поданих Косинком М. документів. 

 Що має робити прокурор у цій ситуації. 

 Що змінилося б у відповіді, якби Косинок М. ще працював на час пошуків особи, 

винної у вбивстві його брата, у прокуратурі сусідньої області. 

 

Задача № 2 

26 грудня 2017 року Букалову було пред’явлено підозру в умисному 

вбивстві Андрієнка. 

Відносно останнього було застосовано запобіжний захід  взяття під 

варту та поміщено до слідчого ізолятору. Після наданого клопотання слідчим 

який здійснює досудове розслідування за даним кримінальним провадженням 

до слідчого судді, останній виніс ухвалу про дозвіл застосування відносно 

Букалова негласної слідчої (розшукової) дії аудіоконтроль особи в приміщенні 

камери утримання останнього. 

Під час встановлення обладнання в камері оперативними працівниками 

було встановлено аудіоконтроль особи, а також з власної ініціативи і 

відеоконтроль за особою. 

В подальшому через декілька днів в даній камері Букалов спілкувався з 

сокамерником шляхом написів на стіні крейдою і в одній із фраз зазначив що 

саме він здійснив вбивство Андрієнка. 

Через кілька днів в повній тищі Букалову було завдано тяжких тілесних 

ушкоджень з боку сокамерників. 

- яким чином повинні поступити оперативні працівники маючи відеозапис обох 

випадків? 

- оцініть доказаве значення відеозапису.  

 

Задача № 3 

Посада був засуджений обласним судом за ч. 4 ст. 117 КК за 

зґвалтування яке відбулося 13 серпня 2014 р. 10-річної дівчинки Лесі К. Як 



видно з матеріалів кримінального провадження, 13 серпня потерпіла була 

доставлена в лікарню матір’ю, яка заявила медичним працівникам про 

зґвалтування її дочки невідомим. 

На допитах під час досудового розслідування і в суді Леся показала, що 

зґвалтував її невідомий чоловік високого зросту, який мав на лівій щоці 

невелику родимку. На ньому були, за її словами, сіра з голубою смужкою 

сорочка, коричневі черевики. На голові у нього було кепі чорного кольору, а 

на руці – годинник з коричневим ремінцем. 

21 серпня 2014 р., коли Леся перебувала в лікарні на лікуванні, туди ж 

за одержанням медичної допомоги у зв’язку з порізом руки звернувся Посада. 

Медсестра Іщенко і санітарка Кропива, знаючи зі слів потерпілого прикмети 

чоловіка, який її зґвалтував, і вважаючи, що Посада своїм зовнішнім виглядом 

схожий на нього, сказали про це Лесі К., а потім показали їй Посаду. Леся на 

запитання Іщенка, чи не цей чоловік її зґвалтував, відповіла, що цей «дядечко» 

(Посада) схожий на того чоловіка, який її зґвалтував, але у того «волосся було 

темне, а у цього світле». Коли ж до лікарні була викликана матір потерпілої, 

то Леся їй сказала, що в коридорі вона бачила чоловіка, який її зґвалтував. 

На цій підставі 22 серпня 2014 р. Посада був заарештований і 

пред’явлений Лесі К. для впізнання. Остання заявила, що впізнає в ньому 

чоловіка, який її зґвалтував. 

Того ж дня на квартирі Посади було проведено обшук, і для впізнання 

Лесі було пред’явлено його носильних речей, з яких вона впізнала штани 

сірого кольору, сорочки з штучного шовку сірого кольору з довгими рукавами 

і голубою смужкою і черевики кольору кави. При цьому потерпіла заявила, що 

саме в цьому одязі Посада був у день її зґвалтування. 

Посада винним себе не визнав і як під час досудового розслідування, так 

і в суді стверджував, що вчинити злочин, який ставиться йому в вину, не міг, 

бо 13 серпня перебував в іншому місці. 

 Класифікуйте й оцініть докази, а також обґрунтованість вироку суду.  

 

 

Задача № 4 

Сірко був притягнутий до кримінальної відповідальності за те, що 

виїхавши 27 квітня 2018 року на власній автомашині порушив правила 

безпеки руху і допустив аварію, внаслідок якої загинув Сомов. 

Розглядаючи кримінальне провадження в судовому засіданні суддею 

було винесено ухвалу про закриття кримінального провадження за не 

доведеністю участі Сірка у вчинення кримінального правопорушення, 

мотивуючи це тим, що у провадженні не має показань свідків, які викривають 

його у вчиненні кримінального правопорушення, показання ж свідків 

Алтухова і Арутюняна суперечливі і не можуть бути доказом вини Сірка. 

Суддя відкинув висновки автотехнічного і судово-медичного експертів, на 

думку яких автомашиною керував Сірко, а не потерпілий Сомов. 



 Оцініть висновок суду про достовірність показань свідків та про 

обґрунтованість висновків експертів і в цілому прийнятого рішення- ухвали 

суду.   

 

Задача № 5 

З розплідника Інституту експериментальної патології було викрадено 

вісім рідкісних тварин, яких виростили для продажу за кордон і мали намір 

продати приблизно за 10 тис. доларів.  

-  До якого виду доказав слід віднести в даному випадку тварин? 

 

 

Питання самостійної роботи: 

 

1. Роль оперативно-розшукової діяльності (ОРД) у доказуванні. 
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Тема № 9. Заходи забезпечення кримінального провадження 

 

1. Роль та значення заходів забезпечення у кримінальному провадженні. 

Загальні правила їх застосування. 

2. Загальна характеристика запобіжних заходів в кримінальному провадженні. 

3. Загальний порядок зміни та скасування запобіжних заходів в кримінальному 

провадженні. 

 

Питання 1. Роль та значення заходів забезпечення у кримінальному 

провадженні. Загальні правила їх застосування. 

Контрольні питання: 

− дайте визначення заходів забезпечення кримінального провадження; 

− у чому проявляється тотожність заходів забезпечення кримінального 

провадження та заходів процесуального примусу? 

− якими специфічними ознаками відрізняються заходи забезпечення 

кримінального провадження від заходів процесуального примусу? 

− назвіть систему заходів забезпечення кримінального провадження; 

− яка класифікація заходів забезпечення кримінального провадження у 

теорії кримінального процесу? 

− назвіть інші заходи процесуального примусу, окрім заходів 

забезпечення кримінального провадження; 

− прокоментуйте загальні правила застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження. 

 

Питання 2. Загальна характеристика запобіжних заходів в 

кримінальному провадженні. 

Контрольні питання: 

− дайте визначення особистого зобов’язання як запобіжного заходу в 

кримінальному провадженні; 

− дайте визначення особистої поруки як запобіжного заходу в 

кримінальному провадженні;  

− дайте визначення застави як запобіжного заходу в кримінальному 

провадженні; 

− дайте визначення домашнього арешту як запобіжного заходу в 

кримінальному провадженні; 

− дайте визначення тримання під вартою як захід забезпечення 

кримінального провадження. 
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 Питання 3. Загальний порядок зміни та скасування запобіжних заходів в 

кримінальному провадженні 

Контрольні питання: 

− за чиїм клопотанням застосовуються запобіжні заходи? 

− що повинно містити клопотання про застосування запобіжного заходу? 

який порядок розгляду клопотання про застосування або зміну 

запобіжного заходу? 

− який порядок застосування електронних засобів контролю? 

− які терміни дії запобіжних заходів? 

− який порядок зміни чи скасування запобіжного заходу? 

− який порядок застосування особистого зобов’язання? 

− який порядок застосування особистої поруки? 

− який порядок застосування домашнього арешту? 

− який порядок застосування застави? 

− який порядок застосування тримання під вартою? 

− який порядок затримання особи? 

 

Вирішення задач: 

 

Завдання 1 

Під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не 

пов’язаного з триманням під вартою слідчий суддя  зобов’язав підозрюваного 

виконувати такий обов’язок як заборону відвідувати місця де можуть 

з’являтися учасники кримінального провадження. 

- Обґрунтуйте, чи правильне рішення виніс слідчий суддя? Складіть 

відповідний акт за зразком.  

 
Слідчому судді ____________________ 

__________________________________ 
(назва місцевого суду) 

__________________________________ 

 

КЛОПОТАННЯ 

про зміну запобіжного заходу 

 

Місто (сел.)________________                                   «___»________20 ___ року 

 

________________________________________________________________________ 
(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище) 

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань за № ___________  від «____» ________20__ року, за ознаками 

_____________________________________________________________________________, - 
(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) 

 закону України про кримінальну відповідальність) 

 

ВСТАНОВИВ: 



_____________________________________________________________________________________________ 
(короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, в якому підозрюється особа; 

_____________________________________________________________________________________________ 
правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України 

_____________________________________________________________________________________________ 
про кримінальну відповідальність; виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні 

_____________________________________________________________________________________________ 
кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини; обґрунтування  

_____________________________________________________________________________________________ 
неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м’яких  

_____________________________________________________________________________________________. 
запобіжних заходів) 

Під час кримінального провадження до підозрюваного 

_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, рік, місяць і день народження, місце народження, громадянство, національність,  

_____________________________________________________________________________________________ 
освіта і спеціальність, сімейний стан, місце  роботи, посада, місце проживання (постійне і тимчасове), відомості  

_____________________________________________________________________________________________ 
про судимості коли, яким судом, за якою статтею КК України, міра покарання, відбуття покарання, паспорт  

_____________________________________________________________________________________________ 
або інший документ, який засвідчує особу, засвідчує особу , відношення до військового обов'язку) 

_____________________________________________________________________________________________ 

застосовано запобіжній захід у вигляді ____________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Враховуючи , що ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

(виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального  

_____________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________, 

 

наявність достатніх підстав вважати, що підозрюваний може: 

1)___________________________________________________________________________;

2)___________________________________________________________________________;

3)___________________________________________________________________________;

4) ___________________________________________________________________________. 
 (посилання на один або кілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК) 

 

що підтверджується ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

(виклад обставин, на підставі яких слідчий (прокурор) дійшов висновку про наявність зазначеного ризику 

_____________________________________________________________________________________________ 
(ризиків) з посиланням на матеріали, що підтверджують ці обставини) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 

а також те, що забезпечити належну поведінку підозрюваного 

_____________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові) 

та запобігти вищезазначеному ризику (ризикам) можливо лише шляхом застосування 

запобіжного заходу, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 176, 177, 184, 194, 200 КПК України, - 

 

ПРОШУ: 

 

Змінити запобіжний захід у вигляді ____________________________, застосований до 

підозрюваного ________________________________________________________________ 
                                                              (прізвище, ім’я, по-батькові, рік народження) 

на запобіжний захід у вигляді ________________________________________________________. 



У зв’язку із зміною запобіжного заходу прошу________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(обґрунтування необхідності скасування, зміни чи покладення на підозрюваного обов'язків,  

_____________________________________________________________________________ 
передбачених ч. 5 ст. 194 КПК) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Додатки:       1.____________________________________________________________ 
(перелік копій матеріалів, якими обґрунтовуються доводи вказані у клопотанні). 

2. Перелік свідків, яких необхідно допитати під час судового розгляду на __ арк. 

3. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №____________ від «___» 

_________ 20__ року на ___ арк. 

 

 

Слідчий_________________________________________________________ 
 (посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали) 

           

«ПОГОДЖЕНО» 

Прокурор______________________________ 

__________________________________ 
 (посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали) 

  «___»________20 ___ року  

 

 

 

Копію клопотання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність зміни 

запобіжного заходу на _______ арк. отримав:   
             ______________ __________________ 
                    (підпис)                               (прізвище, ініціали підозрюваного) 

«___»________20 ___ року 

«___» год. «___» хв. 

 

Завдання 2  

 Під час заміни запобіжного заходу у вигляді застави, яку було внесено 

заставодавцем, на особисту поруку слідчий суддя звернув її на виконання 

майбутнього вироку суду в частині майнових стягнень. 

- Чи правильне рішення виніс слідчий суддя? Складіть відповідне 

клопотання.  

 
Слідчому судді_____________________ 

____________________________________ 
(назва місцевого суду) 

___________________________________ 

 

КЛОПОТАННЯ 

про застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки 

 

 



Місто (сел.)________________                                   «___»________20 ___ року 

 

________________________________________________________________________ 
(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище) 

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань за № ___________  від «____» ________20__ року, за ознаками 

_____________________________________________________________________________, - 
(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) 

 закону України про кримінальну відповідальність) 

 
ВСТАНОВИВ: 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, в якому підозрюється особа) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на 

матеріали, що підтверджують ці обставини)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 (правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону 

України про кримінальну відповідальність)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 (обґрунтування необхідності покладення на підозрюваного, обвинуваченого конкретних обов’язків, передбачених ч.5 ст.194 

КПК України) 

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ______________________ 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові; число, місяць, рік народження; місце народження; громадянство; 

освіта; професія; місце роботи; сімейний стан; судимість; місце проживання) 

Беручи до уваги те, що підозрюваний ________________________________________ 
                  (прізвище ім’я по батькові підозрюваного) 

може_________________________________________________________________________ 
 (один або кілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, із викладенням обставин, що підтверджують наявність 

_____________________________________________________________________________ 
зазначених ризиків, та посиланням на матеріали, що підтверджують ці обставини, а також обґрунтування неможливості запобігання 
 

 

ризикам, шляхом застосування більш м’якого запобіжного заходу) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176 – 178, 180, 184, 194 КПК України, - 

 

ПРОШУ: 

1. Застосувати щодо підозрюваного_________________________________________ 
              (прізвище, ім’я та по батькові підозрюваного) 

запобіжний захід у вигляді особистої поруки. 

2. Призначити поручителем(ями)___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(прізвища, ім’я та по батькові поручителів) 



3. Покласти на підозрюваного ______________________________________________ 
              (прізвище, ім’я та по батькові підозрюваного) 

такі обов’язки:_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
    (перелік обов’язків, які будуть покладені на підозрюваного) 

 

 
Додатки:       1.____________________________________________________________ 
        (перелік копій матеріалів, якими обґрунтовуються доводи вказані у клопотанні). 

2. Перелік свідків, яких необхідно допитати під час судового розгляду на ____ арк. 

3. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №_________________ від 

«___» _________ 20__ року на ___ арк. 

 

 

Слідчий_________________________________________________________  
(посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали) 

 
           «ПОГОДЖЕНО» 

Прокурор________________________________________________________  
(посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали) 

«___»________20 ___ року  

 

 
Копію клопотання та доданих до нього  

матеріалів на _______ арк. отримав:        ______________ __________________ 
                     (підпис)            (прізвище, ініціали підозрюваного) 

«___»________20 ___ року 

«___» год. «___» хв. 

 

 

Завдання 3 

Під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не 

пов’язаного з триманням під вартою слідчий суддя  зобов’язав підозрюваного 

кожен день о 21.00 дзвонити слідчому і доповідати про місце перебування.  

- Проаналізуйте правильність рішення слідчого судді? 

 

Завдання 4 

Слідчий у вихідний день обрав відносно особи особисте зобов’язання. У 

наступний день він звернувся із цією постановою до суду. 

- Правильно діяв слідчий. Складіть постанову про обрання особистого 

зобов’язання за зразком. 
 

Слідчому судді  

Н-ського міського суду 

Н-ської області 

 

КЛОПОТАННЯ 

про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання 

 



місто Н-ськ                                                                                                       1 січня 2019 року 

 

Слідчий слідчого відділу Н-ського ВП ГУНП в Н-ській області Н-ов А.А. 

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань за №01-000001 від 01.12.2018, за ознаками кримінального 

правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України,-  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

30 листопада 2019 року, у період з 10-ї до 12-ї години гр. І., з метою крадіжки чужого 

майна через відчинене вікно проник до належного на праві приватної власності гр. П. 

будинку №1 по вул. Н-ській м. Н-ськ, звідки таємно викрав грошові кошти в сумі 15550 грн. 

та золотий перстень вартістю 7250 грн. 

Допитаний як підозрюваний І. у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ч.3 ст.185 КК України, визнав себе винним повністю і показав, що 30.11.2019 

близько 10-ї години він перебував на автобусній зупинці, яка розташована поблизу будинку 

№1 по вул. Н-ській м. Н-ськ, та побачив, що його власниця гр.П., яка як він знає проживає 

одна, зачинила двері будинку та пішла в невідомому напрямку. Побачивши, що одне з вікон 

будинку не зачинене, проник до будинку, звідки викрав грошові в сумі 15550 грн. та 

золотий перстень.  

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється І., 01.01.1990 року 

народження у м. Н-ськ Н-ської області, громадянин України, освіта середня, постійного 

місця роботи або навчання не має, не судимий, проживає по вул. Н-ська 10 м. Н-ськ Н-ської 

області. 

Вина І. повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню 

доказами: висновком дактилоскопічної експертизи, згідно з яким три сліди пальців рук, 

вилучених під час огляду будинку потерпілої П., залишені підозрюваним І.; речовим 

доказом – золотим перснем, вилученим у І. під час обшуку в його помешканні та який 

впізнала потерпіла гр.П. 

В діях І. вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за 

вчинення якого передбачена ч.3 ст.185 КК України. 

Підозрюваний І. вчинив тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у 

виді позбавлення волі від 3 до 6 років, постійного місця роботи та навчання немає.  

Беручи до уваги те, що підозрюваний І. може переховуватись від органів досудового 

розслідування, що підтверджується характеристиками І. по місту проживання та з 

останнього місця роботи, відповідями з БТІ, управління земресурсів про відсутність майна, 

належного на праві власності гр.І., керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176-179, 184, 

194 КПК України, - 

 

ПРОШУ: 

Застосувати щодо підозрюваного І. запобіжний захід у вигляді особистого 

зобов’язання. 

Покласти на підозрюваного І. такі обов’язки: 

1). Прибувати до слідчого СВ Н-ського МВ УМВС України в Н-ській області Н-ва 

А.А. за першою вимогою; 

2). Не відлучатися із м. Н-ська без дозволу слідчого, прокурора, або суду. 

 

Додатки:      

1. Копії характеристик на гр.І. з місця проживання та останнього місця роботи на 4 

арк.; 

2. Копії допитів підозрюваного І. на 3 арк.; 



3. Копія висновку експерта на 4 арк.; 

4. Копія протоколу обшуку на 3 арк.; 

5. Копія протоколу пред’явлення речей для впізнання на 3 арк.; 

6. Копії матеріалів щодо відсутності у підозрюваного І. нерухомого майна на 3 арк 

7. Перелік свідків, яких необхідно допитати під час судового розгляду на 1 арк. 

8. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №01-000001 від 01.12.2018 на 

1 арк. 

 

Слідчий СВ Н-ського МВ УМВС  

України в Н-ській області                                                                _____________     

  

 

«ПОГОДЖЕНО» 

Прокурор м. Н-ська Н-ської області                                              _____________ 
 

“____”________________20___ року 

 

Копію клопотання та доданих до нього  

матеріалів на 20 арк. отримав:                                                      _____________ 

“____”_______20__ року  

о “____” год. “____” хв. 
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Тема №11. Провадження слідчих (розшукових), негласних слідчих 

(розшукових) дій. (4 години) 

 

2 години 

Провадження слідчих (розшукових) дій. 

 

1. Процесуальний порядок застосування слідчих (розшукових) дій.  

2. Види допиту. 

3. Види впізнання та їх особливості.  

4. Обшук та огляд порядок їх проведення. 

5. Експертиза як слідча (розшукова) дія. 

 

 

Провадження слідчих (розшукових) дій (2 години) 

Питання для попереднього контролю: 

Питання 1.1. Процесуальний порядок застосування слідчих (розшукових) 

дій 

Контрольні питання: 

 яка історія виникнення терміну «слідчі (розшукові) дії»? 

 з чим пов’язують слідчі (розшукові) дії відомі учені-процесуалісти? 

  що є основним змістом процесуальної діяльності і що є засобом 

отримання і перевірки доказів? 

 дайте визначення слідчих (розшукових) дій; 

 що складають у слідчих (розшукових) діях методи пізнання? 

  у яких формах можуть фіксуватися під час кримінального провадження 

слідчі (розшукові) дії? 

 з яких частин складається протокол? 

 у яких випадках проводяться слідчі (розшукові) дії; 

 хто їх проводить та може приймати у них участь за відповідних умов? 

 які процесуальні дії відносяться до слідчих (розшукових) дій? 

 

Питання 1.2. Види допиту. 

Контрольні питання: 

http://www.president.gov.ua/
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 які строки проведення допиту? 

 Особливості одночасного допиту? 

 Особливості пересічного допиту? 

 Особливості допиту малолітньої та неповнолітньої особи? 

 

Питання 1.3. Види впізнання та їх особливості. 

Контрольні питання: 

 Предявлення особи для впізнання. 

 Предявлення речей для впізнання. 

 Предявлення трупа для впізнання. 

 Особливості складання протоколу предявлення для впізнання. 

 Проведення допиту, впізання у режимі відеоконференції під час 

досудового розслідування. 

 

Питання 1.4. Обшук та огляд порядок їх проведення 

Контрольні питання: 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проникнення до житла чи 

іншого володіння особи. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення обшуку. 

 охарактеризуйте ухвалу про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння 

особи. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок виконання ухвали про дозвіл 

на обшук житла чи іншого володіння особи. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення огляду місцевості. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення огляду 

приміщення. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення огляду речей. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення огляду 

документів. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення огляду трупа. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення огляду трупа, 

повязаного з ексгумацією. 

 

Питання 1.5. види експертиз та їх особливості. 

Контрольні питання: 

 Підстави проведення експертизи. 

 Охарактеризуйте порядок залучення експерта. 

 Охарактеризуйте процесуальний порядок розгляду слідчим суддею 

клопотання про проведення експертизи. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення отримання зразків 

для експертизи. 

 



Вирішення задач: 

 

 

Задача № 1 

При провадженні обшуку в офісі малого підприємства «Орієнт» у 

шухляді одного із столів було знайдено пістолет системи Стєчкіна (АПС). 

Оглядом було встановлено: автоматичний пістолет системи Стєчкіна (АПС) 

калібру 9 мм. За положенням курка видно, що ударно-спусковий механізм 

пістолета на бойовому взводі. Пересувний приціл встановлений на позначці 

для стрільби на дистанцію 25 м. З пістолета витягнуто магазин, споряджений 

вісімнадцятьма бойовими патронами калібру 9 мм, а з патронника ствола 

бойовий патрон того ж калібру. Всі необхідні частини зброї в наявності. 

Видимих пошкоджень, ознак ремонту і переробки, слідів корозії на ньому не 

виявлено. На пістолеті є маркувальні позначення у вигляді зображення щита 

із зіркою, номера примірника зброї - ЛГ 710 і року випуску - 1953. 

- дайте оцінку діям слідчого під час вилучення та пакування зброї та 

набоїв. 

- Складіть протокол огляду зброї. 

 

 

Задача № 2 

Підозрюваний М. під час допиту вказав, що він невинний, і що цей факт 

може підтвердити його товариш С., з яким він був у кінотеатрі, в той час коли 

було вчинено кримінальне правопорушення. Під час допиту неповнолітнього 

С. той зазначив, що з М. він у кінотеатрі не був і, взагалі, не бачив його вже 

декілька місяців. 

- Складіть протокол одночасного допиту М. та С.  

 

  Задача № 3 

С. під час проведення допиту дав показання про те, що він вчинив 

крадіжку із ювелірного магазину. В результаті обшуку в квартирі С. було 

знайдено ювелірні прикраси ( 2 обручки та 2 браслети). 

- Складіть протокол пред’явлення для впізнання речей, виявлених під час 

обшуку в квартирі С.  

 

Задача № 4 

Під час розслідування кримінального провадження про замах на 

зґвалтування, слідчий склав постанову про освідування потерпілої для 

виявлення на її тілі слідів насильства. Для участі у слідчій (розшуковій) дії він 

викликав судово-медичного експерта В. та запросив лейтенанта поліції К., яка 

працювала помічником слідчого. Враховуючи, що сам він не може бути 

присутнім при освідуванні особи іншої статі, слідчий вийшов. Після 

завершення процедури освідування потерпілої слідчий зайшов у кабінет і за 

словами К. склав протокол освідування. 



- Який процесуальний порядок освідування? 

- Чи вірні дії слідчого? 

- Складіть протокол освідування. 

 2 години 

Процесуальний порядок застосування негласних  

слідчих (розшукових) дій. 

 

1.  Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

2.  Охарактеризуйте процесуальний порядок втручання у приватне 

спілкування. Спостереження за особою, річчю або місцем. 

Моніторинг баківських рахунків. Аудіо-, відеоконтроль місця. 

Контроль за вчиненням злочину. 

3.  Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння 

особи. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. 

4.  Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації. Засоби, що 

використовуються під час проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. Негласне отримання зразків, необхідних для 

порівняльного дослідження (експертизи). Використання 

конфіденційного співробітництва. 
 

Питання для попереднього контролю: 

 

 Питання 1. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

Контрольні питання: 

 дайте визначення негласних слідчих (розшукових) дій; 

 хто їх проводить та може приймати у них участь за відповідних умов? 

 у яких випадках проводяться негласні слідчі (розшукові) дії; 

 фіксація ходу та результатів негласних слідчих (розшукових) дій. 

 які процесуальні дії відносяться до негласних слідчих (розшукових) дій? 

 Особливості використання результатів негласних слідчих (розшукових) 

дій в доказуванні, або інших цілях. 

 

Питання 2. Охарактеризуйте процесуальний порядок проведення 

втручання у приватне спілкування. Спостереження за особою, річчю або 

місцем. Моніторинг баківських рахунків. Аудіо-, відеоконтроль місця. 

Контроль за вчиненням злочину. 

 Контрольні питання: 

 охарактеризуйте загальні положення про втручання у приватне 

спілкування. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення аудіо-, 

відеоконтролю особи.   



 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення накладення 

арешту на кореспонденцію. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення огляду і виїмки 

кореспонденції. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення зняття інформації 

з транспортних телекомунікаційних мереж. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення зняття інформації 

з електронних інформаційних систем. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення спостереження за 

особою. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення спостереження за 

річчю чи місцем. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення моніторингу 

банківських рахунків. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення аудіо-, 

відеоконтролю місця. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення контролю за 

вчиненням злочину. 

 в яких випадках контроль за вчиненням злочину не прповодиться. 

 

 

Питання 3. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 

володіння особи. Установлення місцезнаходження радіоелектронного 

засобу. 

Контрольні питання: 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення обстеження 

публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення установлення 

місцезнаходження радіоелектронного засобу. 

 особливості документування негласної слідчої (розшукової) дії – 

обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння 

особи. 

 

Питання 4. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної 

діяльності організованої групи чи злочинної організації. Засоби, що 

використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного 

дослідження (експертизи). Використання конфіденційного 

співробітництва. 

Контрольні питання: 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення виконання 

спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої 

групи чи злочинної організації.  



 зазначте засоби, що використовуються під час проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій. 

 охарактеризуйте процесуальний порядок проведення негласного 

отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження. 

 Охарактеризуйте процесуальний порядок негласного отримання зразків, 

необхідних для порівняльного дослідження. 

 Охарактеризуйте процесуальний порядок використання 

конфіденційного співробітництва. 

 

 

Вирішення задач: 

 

 

Задача № 1 

В ході досудового розслідування кримінального провадження 

встановлено, що громадянин Остапенко займається незаконною реалізацією 

зброї та вибухівки. Місце незаконного зберігання речей заборонених законом 

та можливі спільники громадянина Остапенка слідству невідомі. Прокурором 

винесена постанова про проведення контролю за вчиненням злочину у формі 

оперативної закупки у громадянина Остапенка пістолета ТТ з набоями до 

нього та гранати РГД-5 за 800 доларів США. Також отримано ухвалу слідчого 

судді про дозвіл на проведення аудіо-, відеоконтролю стосовно громадянина 

Остапенка. Місцем зустрічі для передачі вказаної зброї та боєприпасів 

Остапенко призначив магазин «Кіт і пес».  

- визначте порядок документування злочинних дій громадянина 

Остапенка. 

- складіть необхідні процесуальні документи для фіксації злочинних дій 

громадянина Остапенка. 

 

 

Задача № 2 

Громадянин Кравченко за попередньою змовою з громадянином 

Войтовим займаються ввезенням з-за кордону кокаїну, який зберігають в 

аптеці міста та збувають за ціною з розрахунку 80 доларів США за 1 грам. 

Аптека належить на праві власності громадянину Войтову. Для підшукування 

покупців вони використовують різноманітні засоби зв’язку, у тому числі 

мобільні телефони та мережу Інтернет, дотримуючись при цьому правил та 

вимог конспірації. Чергову партію кокаїну з-за кордону вони планують 

отримати у першій половині наступного місяця та збути її шляхом відправки 

Новою поштою до іншого міста на адресу громадянина Баранова. За даним 

фактом слідчим відділом Управління СБУ зареєстроване кримінальне 

провадження. 

- визначте порядок документування злочинних дій громадян Кравченка і 

Войтова. 



- складіть необхідні процесуальні документи для фіксації злочинних дій 

громадян Кравіченка та Войтова.  

 

  Задача № 3 
В рамках розслідування кримінального провадження стало відомо, що 

обвинувачений Матвієнко разом зі своїми спільниками в приміщенні камери 

СІЗО зберігають психотропну речовину для власного використання, а також 

розповсюджують її іншим особам які перебувають під вартою в СІЗО. Злочинну 

діяльність громадянин Матвієнко та його спільники здійснюють конспіративно, 

з використанням особистих мобільних телефонів проводять розрахунки через 

«Приват 24». Де зберігається психотропна речовина в приміщенні камери 

невідомо, але відомо що чергові дві партії він планує отримати протягом 

наступних двох тижнів від затриманих які доставляються із ІТТ.  

- визначте порядок документування злочинних дій громадянина 

Матвієнка та його спільників. 

- складіть необхідні процесуальні документи для фіксації злочинних дій 

громадянина Матвієнка та його спільників.  

 

  

Задача № 4 

Під час досудового розслідування встановлено, що громадянин 

іноземної держави Петерсон познайомився з військовослужбовцем який 

здійснює охорону в конструкторському бюро, яке розробляє новітню 

стрілецьку зброю для військ спеціального призначення та запропонував йому  

скопіювати та передати інформацію стосовно ТТХ нових зразків цієї зброї за 

матеріальну винагороду, яка містить відомості, що становлять державну 

таємницю. Встановлено, що в готельному номері Петерсон зберігає  

ноутбук «НР», який він використовує для зв’язків через мережу Інтернет зі 

своїм керівництвом за кордоном. Слідчим отримано ухвалу суду про дозвіл на 

проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем.  

- визначте порядок документування злочинних дій громадянина 

Петерсона. 

- складіть необхідні процесуальні документи для фіксації злочинних дій 

громадянина Петерсона.  

  

  

 Задача № 5 

Під час розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК 

України, було виявлено, що громадянин Носенко, який був раніше допитаний 

в якості свідка, переховує у своєму заміському будинку документи, які 

підтверджують його співучасть у злочині. 

Слідчий прийняв рішення провести обстеження заміського будинку 

Носенка шляхом таємного проникнення до нього, з використанням технічних 

засобів. 



- Складіть клопотання про надання дозволу на проведення обстеження 

публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи шляхом 

таємного проникнення в них, у тому числі з використанням технічних засобів 

(додаток 5 – клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії ) . 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна: 

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення 02.04.2021).  

2. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 грудня 

1966 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (дата 

звернення 02.04.2021).  

3. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і 

основних свобод людини від 4 листопада 1950 року). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення 02.04.2021). 

4. Конституція України від 28 червня 1996 року. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата 

звернення 02.04.2021). 

5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 

року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print (дата звернення 

02.04.2021). 

6. Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними 

матеріалами практики Європейського суду з прав людини / упоряд. С. Г. 

Туманов. Харків: Право, 2019. 952 с. 

7. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення 02.04.2021). 

8. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду 

з прав людини: Закон України від 22 лютого 2006 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15 (дата звернення 02.04.2021). 

9. Баулін О.В. Кримінальне процесуальне право України: Навч. посіб. / 

О.В. Баулін.- 3-тє вид., допов. і перероб. – Київ: Правова Єдність, 2018. 152 с. 

10. Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до іспиту / О. В. 

Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін. Харків : Право, 2017. 288 с. 

11. Кримінальний процес в питаннях і відповідях. / Л.Д. Удалова, В.В. 

Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. Хабло, О.В. Римарчук. 4-те вид. Київ : КНТ, 

2016. 269 с. 

12. Лобойко Л.И., Банчук О.А. Кримінальний процес: навч. посіб. Київ: 

Ваіте, 2014. 280 с. 

13. Практикум з кримінального процесу України: навч. посіб. / за ред. 

проф. М.А. Погорецького та доц. Н.П. Сизої. Київ: Алерта, 2015. 226 с. 

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

підручник. Академ. видання. Київ: Алерта, 2014. 440 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15


15. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Особлива частина: 

підручник. Академ. видання. Київ: Алерта, 2014. 420 с. 

 

 

Додаткова: 

1. Кримінальний процес: підручник / за заг. ред.: О. В. Капліної, О. Г. 

Шило ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2019. 584 с. 

2. Кримінальний процес в питаннях і відповідях. / Л.Д. Удалова, В.В. 

Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. Хабло, О.В. Римарчук. 4-те вид. Київ : КНТ, 

2016. 269 с. 

2. Кримінальний процес України: Лекції. Процесуальні документи. 

Молдован В.В., Молдован А.В., Кравець Р.С. 2-ге вид., із змін. та доповн. Київ: 

Алерта, 2016. 360 с.  

3. Лушпієнко В. Особливості допиту свідка на стадії судового розгляду в 

кримінальному процесі. Підприємство, господарство і право. 2017. № 3. С. 

263–267. 

4. Молдован В.В., Молдован А.В. Слідчі (розшукові) дії: Навчально-

практичний посіб./ В.В. Молдован, А.В. Молдован. Київ: Алерта, 2019. 310 с. 

5. Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні: теорія та 

механізм реалізації: монографія / А. П. Лазарєв ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. 

Каразіна. Харків : Панов А. М. [вид.], 2019. 210 с. 

6. Слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії як криміналістичні засоби 

діяльності слідчого в досудовому розслідуванні : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.09 / Колесник Юрій Валерійович ; Акад. адвокатури України.  

Київ, 2016. 20 с. 

7. Соколов О. В. Виконання оперативними підрозділами доручень 

слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій : 

монографія / О. В. Соколов ; наук. ред. О. Г. Шило ; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. Харків : Оберіг, 2019. 256 с. 

 

Інформаційні ресурси:  

1. Бібліотека ім. В.І. Вернадського: веб-сайт. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua (дата звернення 02.04.2021). 

2. Верховна Рада України: веб-сайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата 

звернення 02.04.2021). 

3. Верховний Суд України: веб-сайт. URL: 

https://supreme.court.gov.ua/supreme/ (дата звернення 02.04.2021). 

4. Видавництво юридичної літератури: веб-сайт. URL: 

http://www.yurincom.com  (дата звернення 02.04.2021). 

5. Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: офіційний сайт. URL: 

https://vkdka.org/ (дата звернення 02.04.2021). 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.yurincom.com/
https://vkdka.org/


6. Державна кримінально-виконавча служба України: веб-сайт. URL: 

https://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/index (дата звернення 

02.04.2021). 

7. Державна фіскальна служба України: веб-сайт. URL: 

http://sfs.gov.ua/(дата звернення 02.04.2021). 

8. Державне бюро розслідувань:  веб-сайт. URL: https://dbr.gov.ua/ (дата 

звернення 02.04.2021). 

8. Електронна бібліотека юридичної літератури «Правознавець»: 

веб-сайт. URL: http://www.pravoznavec.com.ua/ (дата звернення 02.04.2021). 

9. Європейський Суд з прав людини: веб-сайт. URL: 

http://www.coe.int/t/r/human_rights_court  (дата звернення 02.04.2021). 

10. Єдиний державний реєстр судових рішень: веб-сайт. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Page/2 (дата звернення 02.04.2021). 

11. Інформаційно-пошукова система по законодавству: веб-сайт. 

URL: http://legal.com.ua (дата звернення 02.04.2021). 

12. Кабінет Міністрів України: веб-сайт. URL: http://www.kmu.gov.ua 

(дата звернення 02.04.2021). 

13. Конституційний Суд України: веб-сайт. URL: 

http://www.ccu.gov.ua (дата звернення 02.04.2021). 

14. Міністерство внутрішніх справ України: веб-сайт. URL: 

https://mvs.gov.ua/  (дата звернення 02.04.2021). 

15. Міністерство юстиції України: веб-сайт. URL: 

http://www.minjust.gov.ua (дата звернення 02.04.2021). 

16. Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого: веб-сайт. URL: 

http://www.catalogue.nplu.org (дата звернення 02.04.2021). 

17. Національна поліція України: веб-сайт. URL: https://www.npu.gov.ua/ 

(дата звернення 02.04.2021). 

18. Національне антикорупційне бюро України:  веб-сайт. URL: 

https://nabu.gov.ua/ (дата звернення 02.04.2021). 

19. Офіс Генерального прокурора України: веб-сайт. URL: 

http://www.gp.gov.ua (дата звернення 02.04.2021). 

20. Президент України: веб-сайт. URL: http://www.president.gov.ua 

(дата звернення 02.04.2021). 

21. Служба безпеки України:  веб-сайт. URL: https://ssu.gov.ua/  (дата 

звернення 02.04.2021). 

22. Судова влада України: веб-сайт. URL: http://www.scourt.gov.ua (дата 

звернення 02.04.2021). 

 

 

Тема № 12. Фіксація кримінального провадження на стадії досудового 

розслідування 

 

1. Види кримінальних процесуальних документів.  

2. Особливості фіксації кримінальних процесуальних рішень.  
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3. Особливості фіксації кримінальних процесуальних дій. 

 

Питання для поточного контролю: 

 

Питання 1. Види кримінальних процесуальних документів 

Контрольні питання: 

 Дайте поняття кримінальних процесуальних документів; 

 Види кримінальних процесуальних документів; 

 Діловий стиль складання процесуальних документів та їх послідовність. 

 

 

Питання 2. Особливості фіксації кримінальних процесуальних рішень 

 

Контрольні питання: 

 Що таке кримінальне процесуальне рішення? 

 Структура постанови якою фіксується кримінальне процесуальне 

рішення; 

 Обвинувальний акт, як кримінальне процесуальне рішення; 

 Судові процесуальні рішення. 

 

 

Питання 3. Особливості фіксації кримінальних процесуальних дій 

 

Контрольні питання: 

 Що таке кримінальне процесуальна дія? 

 Структура протоколу яким фіксується кримінальна процесуальна дія; 

 Носії інформації на якому за допомогою технічних засобів зафіксовані 

процесуальні дії; 

 Журнал судового засідання, як форма фіксування кримінальної 

процесуальної дії. 

 

Вирішення задач: 

 

Задача № 1. 

Під час проведення судового засідання на якому проводився допит 

обвинуваченого Поліщука в рамках розгляду кримінального провадження, 

раптом відбулося знеструмлення будинку суду. Система звукозаписувального 

технічного засобу судового провадження, через знеструмлення, дала збій, але 

головуючий суддя продовжив судовий розгляд, оскільки засідання відбулось 

у денний час. 

- Дайте правомірну оцінку діям головуючого судді? 

- Чи може в такому випадку секретар судового засідання вести 

журнал судового засідання? 



  

Задача № 2. 

Слідчий Потапенко в приміщенні СІЗО викликав до себе підозрюваного 

Манукяна з метою проведення допиту, але останній перед початком 

проведення слідчої (розшукової) дії надав слідчому Потапенку письмове 

клопотання з проханням про фіксайцію допиту на аудіозаписуючий пристрій. 

Слідчий Потапенко відмовив підозрюваному Манукяну в задоволенні 

клопотання, посилаючись на відсутність технічної можливості провести 

аудіозапис і провів зазначену слідчу (розшукову) дію без фіксації 

звукозаписуючим пристроєм, але з належним фіксуванням показань 

підозрюваного у протоколі допиту підозрюваного. 

- Дайте юридичну оцінку правомірності дій слідчого Потапенка? 

 

   Задача № 3. 

   В матеріалах кримінального провадження, які надійшли до суду 

апеляційної інстанції з суду першої інстанції, був відсутній журнал судового 

засідання, але компакт-диск з аудіофіксацією знаходився у матеріалах 

кримінального провадження. Суд апеляційної інстанції скасував вирок суду 

першої інстанції, у звязку з відсутністю в матеріалах кримінального 

провадження журналу судового засідання. 

- Дайте юридичну оцінку правомірності рішення апеляціного суду? 

 

  

Задача № 4. 

Слідчим Юрченко під час обшуку у підозрюваного Крамаренко, були 

знайдені будівельні інструменти у великій кількості, які підпадали під опис 

речей викрадених з підпримства «Укрсівербуд». Підозрюваний Крамаренко не 

зміг пояснити, навіщо йому стільки інструментів та звідки вони у нього. 

Відповідно до вимог КПК України слідчий Юрченко, у присутності понятих, 

зазначив у протоколі, що вилучені речі є додатками до протоколу і поклав 

знайдені речі у поліпропіленовий пакет, який він знайшов у підозрюваного 

Крамаренка біля вилучених інструментів. Слідчий Юрченко подякував 

присутнім за допомогу, підписав протокол обшуку та вивіз вилучені речі до 

слідчого управління. 

-  Дайте юридичну оцінку правомірності дій слідчого Юрченка? 

- Яким чином повинні оформлятися додатки до протоколу 

процесцальної дії? 
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Тема № 14. Зупинення і закінчення досудового розслідування  

 

1. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового 

розслідування.  

2. Форми закінчення досудового розслідування. 

3. 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. 
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Питання для попереднього контролю: 

 

Питання 1. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення 

досудового розслідування 

Контрольні питання: 

 які підстави зупинення досудового розслідування? 

 в разі  зупинення досудовіого розслідування що повинен здійснити 

слідчий? 

 в разі якщо в кримінальному провадженні декілька підозрюваних яким 

чином проводиться зупинення досудового розслідування? 

 яким документом зупиняється досудове розслідування за кримінальним 

провадженням? 

 що являє собою розшук підозрюваного? 

 

Питання 2. Форми закінчення досудового розслідування 

Контрольні питання: 

 закриття кримінального провадження як одна із форм закінчення 

досудового розслідування; 

 звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності як одна із форм закінчення досудового розслідування; 

  звернутися до суду з обвинувальним актом як одна із форм закінчення 

досудового розслідування; 

 клопотанням про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру як одна із форм закінчення досудового 

розслідування. 

 

Питання 3. Закриття кримінального провадження 

Контрольні питання: 

 в яких випадках закривається кримінальне провадження? 

 в яких випадках кримінальне провадження закривається судом? 

 особливості закриття кримінального провадження щодо юридичної 

особи? 

 поясніть як ви розумієте норму КПК «рішення прокурора про закриття 

кримінального провадження щодо підозрюваного не є перешкодою для 

продовження досудового розслідування щодо відповідного 

кримінального правопорушення». 

 протягом якого часу прокурор має право скасувати постанову про 

закриття провадження. 

 

Питання 4. Звільнення особи від кримінальної відповідальності 

Контрольні питання: 

 які загальні положення кримінального провадження під час звільнення 

особи від кримінальної відповідальності? 



 який порядок звільнення від кримінальної відповідальності? 

 яким документом оформляється звільнення від кримінальної 

відповідальності та порядок його оформлення? 

 яким чином відбувається розгляд питання про звільнення від 

кримінальної відповідальності? 

 яким чином відбувається відновлення провадження при відмові від 

поручительства? 

 

Питання 5. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про 

застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру 

Контрольні питання: 

 які загальні положення відкриття матеріалів іншій стороні? 

 дайте характеристику обвинувальному акту та яким чином він повинен 

бути складений? 

 які необхідні критерії для складання клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру; 

 в чому полягає необхідність надання копії обвинувального акта,  

клопотання про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру. 

 

Вирішення задач: 

 

Задача № 1 

Давидову знайшли у лісосмузі з численними ножовими ранамиі 

доставили в тяжкому стані до лікарні. У непритомному стані вона перебувала 

ще 5 діб. Лікарі заборонили слідчому будь-який контакт із потерпілою ще 

протягом одного місяця. Оскільки осіб які б дали якісь показання про 

обставини вчиненого щодо Давидової криміналоьного правопорушення, не 

було вичвлено, слідчий склав постанову про зупинення досудового 

розслідування до одужання потерпілої. Проте прокурор відмовив слідчому в 

наданні згоди на прийняття такого рішення. 

- Оцініть рішення слідчого та прокурора? 

- Як діяли б Ви за цих обставин на місці слідчого? 

 

 Задача № 2 

 В ході досудового розслідування слідчий зібрав достатні докази для 

підозри народного депутата України П. у вчиненні кримінального 

правопарушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, що відповідно до 

статті 276 КПК означало наявність підстав для повідомлення народного 

депутата України про підозру. Проте, як з’ясувалося, питання про надання 

згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності за поданням 

Генерального прокурора України Верховною Радою України неоднаразово 



відкладалося і у зв’язку з закінчкнням сесії перенесене на наступну сесію, яка 

мала розпочатися лише через 2 місяці. 

 У звязку з цим слідчий виніс постанову про зупинення досудового 

розслідування до одержання згоди ВРУ на притягнення народного депутата 

України П. до кримінальної відповідальності. 

- Оцініть рішення слідчого. 

- Як діяли б Ви у цій ситуації на місці слідчого?  

 

 Задача № 3 

 Слідчий, зібравши достатні докази вчиення кримінального 

правопорушення громадянином Чуприною, до якого було застосовано 

запобіжний захід особисте зобовязання, надіслав йому повістку про виклик 

для повідомлення про підозру у порядку передбаченого ст.ст. 276-278 КПК. 

Проте Чуприна на виклик не з’явився. Як з’ясувалося в зв’язку з раптовим 

тяжким захворюванням одного із члені полярної експедиції Чуприну як 

висококваліфікованого спеціаліста, який перебував у резерві цієї експедиції, 

було введено до складу цієї експедиції і нині він перебуває на полярній станції 

«Академік Вернадський» в Антарктиді і повернеться не раніше як через 6 

місяців. 

 Слідчий, за погодження з прокурором, виніс постанову про зупинення 

досудового розслідування до повернення Чуприни з полярної експедиції. 

- Оцініть рішення слідчого і прокурора. 

- Як діяли б Ви у цій ситуації на місці слідчого?     

 

 Задача № 4 

 Під час вчинення квартирної крадіжки було затримано Шевченка і 

Симоненка, а Логунову вдалося втекти. Слідчим за погодженням з прокурором 

було складено письмові повідомлення про підозру щодо всіх трьох 

співучасників Шавченко, Симоненко було повідомлено про підозру усно з 

врученням копій повідомлень у порядку, пернедбаченого ст. 276-278 КПК. 

Досудовим розслідуванням було зібрано докази, які повністю викривали всіх 

трьох підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення. Проте до 

закінчення строку досудового розслідування Логунова так і не було 

затримано. 

- Які рішення в цій ситуації повинні прийняти слідчий і прокурор?     

 

 Задача № 5 

 Здійснюючи досудове розслідування слідчий дійшов висновку, що 

умисне тяжке тілесне ушкодження Шарабурі заподіяв не Іваненко П.М, а його 

рідний брат Іваненко С.М. Іваненко П.М. обмовив себе, зізнавшись під час 

допиту його як підозрюваного у вчиненні зазначеного кримінального 

правпорушення, щоб брата не було притягнуто до кримінальної 

відповідальності й він залишився зі своєю сім’єю, становище якої було 

надзвичайно тяжким. 



- Як бути слідчому в цій ситуації? Хто і які рішення мває прийняти? 

- Чи має бути Іваненко П.М. бути притягнутий до кримінальної 

відповідальності за завідомо неправдиві ппоказання?    
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Тема №17. Судовий розгляд 

 

1. Поняття стадії судового розгляду у кримінальному провадженні.  

2. Межі судового розгляду. 

3. Складові судового розгляду в кримінальному провадженні. 

 

Питання для попереднього контролю: 

Питання 1. Поняття стадії судового розгляду у кримінальному 

провадженні 

Контрольні питання: 

 де проводиться судове засідання? 

 в чому полягає поняття незмінність складу суддів? 

 коли призначається запасний суддя та в чому полягає його необхідність? 

http://www.coe.int/t/r/human_rights_court
http://reyestr.court.gov.ua/Page/2
http://legal.com.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ccu.gov.ua/
https://mvs.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://catalogue.nplu.org/
https://www.npu.gov.ua/
https://nabu.gov.ua/
http://www.gp.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
https://ssu.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/


 головуючий в судовому засіданні це? 

 в чому полягає безперервність судового розгляду? 

 якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 

вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання? 

 які дії повинен виконати суддя в разі неприбуття потерпілого на судовий 

розгляд? 

 якщо в судове засідання не прибув за викликом представник юридичної 

особи? 

 

Питання 2. Межі судового розгляду 

Контрольні питання: 

 в чому полягають межі судового розгляду? 

 ну разі відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в 

суді, кому надається право продовжити дане обвинувачення?  

 хто погоджує процесуальні документи прокурора якщо в результаті 

судового розгляду останній дійде переконання що необхідно 

відмовитися від підтримання державного обвинувачення? 

 

Питання 3. Складові судового розгляду у кримінальному провадженні 

Контрольні питання: 

 дії секретаря судового засідання під час відкриття судового засідання? 

 хто розпочинає судовий розгляд та що оголошує? 

 коли суд має право визнати недоцільним дослідження доказів під час 

судового розгляду? 

 перед допитом свідка про що останній попереджається судом? 

 в яких випадках свідок може бути допитаний повторно? 

 чи можуть бути одночасно допитані свідки під час судового розгляду, 

якщо так то при яких підставах? 

 при обов’язковій присутності кого проводиться допит малолітнього або 

неповнолітнього свідка чи потерпілого? 

 яким документом сторони судового провадження можуть доповнювати 

новою інформацією судовий розгляд? 

 

Вирішення задач: 

 

Задача № 1 

Під час судового розгляду перед допитом обвинуваченого головуючий 

встановлює відомості про його особу та з’ясовує в яких стосунках з 

потерпілим. Крім того, головуючий з’ясовує чи отримав обвинувачений 

пам’ятку про його права та обов’язки, чи зрозумілі вони йому, і в разі 

необхідності роз’яснює їх, а також з’ясовує, чи не відмовляється він з підстав, 

встановлених цим Кодексом, від давання показань, і попереджає його про 

кримінальну відповідальність за відмову від давання показань та завідомо 



неправдиві показання. В подальшому останній був допитаний в якості 

обвинуваченого спочатку захисником, а потім прокурором.  

Під час допиту обвинувачений звернувся до суду про користування 

власним мобільним телефоном де в нього занотована інформація яка 

стосується даного судового провадження.  

Суд в клопотанні відмовив посилаючись на можливість здійснення 

обвинуваченим неконтрольованого дзвінка з даного телефону.   

Проаналізуйте ситуацію та поясніть, чи законні дії суду?   

 

Задача № 2 

В ході судового розгляду виникла необхідність в допиті малолітнього 

свідка для цього до судового засідання був запрошений малолітній свідок з 

батьками.  

Головуючий роз’яснив обов’язок про необхідність давати правдиві 

показання, попередив про кримінальну відповідальність за відмову від 

давання показань і за завідомо неправдиві показання та привів до присяги. 

На пропозицію головуючого малолітній свідок в присутності власних 

батьків в залі судового засідання надав свідчення стосовно судового 

провадження за яким був запрошений, після цього допит продовжив прокурор, 

потім декілька уточнюючих питань задав головуючий, а наприкінці допит 

було завершено захисником. 

Наприкінці судового засідання обвинувачений подав до суду 

клопотання з проханням визнати проведений допит малолітнього свідка 

недопустимим доказом.  

 -   Проаналізуйте процедуру проведення допиту малолітнього свідка та 

поясніть, чи буде визнано даний допит в якості доказу.   

 

Задача № 3  

В кримінальному провадженні за обвинуваченням Заваротного  за ч.1 

ст.121 КК Українисуд викликав в судове засідання 23 свідки. Під час судового 

розгляду допитано було 5 свідків. Інші свідки в судове засідання не зявились. 

Стосовно 6 з них було відомо, що вони хворі. Ще двоє знаходились у 

довготривалому відрядженні, але півд час слідства були допитані слідчим 

суддею. Причину неявки інших свідків з’ясувати не вдалося. Головуючий з 

цього приводу з’ясував думку учасників судового розгляду. Прокурор заявив, 

що на його думку, є всі підстави завершувати судовий розгляд, оскільки 

обставинисправи з’ясовано повно, обвинувачений сам визнає частково свою 

вину, а крім того, в матеріалах кримінального провадження є показання 

свідків, які не з’явились до суду їх можна оголосити. Захисник, навпаки, 

наголосив на тому, що судовий розгляд без допиту свідків, які не зявились, 

завершувати не можна. 

- Як має вчинити суд в такій ситуації? 

 

Задача № 4 



Під час судового розгляду після допиту потерпілої один з суддів 

(присяжний) поставив питання про необхідність огляду місця події, оскільки 

в її показаннях і показаннях обвинуваченого є істотні суперечності. Прокурор, 

захисник, потерпіла та її представник не заперечували проти оглячду місця 

події судом. Обвинувачений також не заперечував. Оскільки спеціального 

транспорту для доставки обвинуваченого на місце події в цей час не було, суд 

прийняв рішення провести огляд місця події без участі обвинуваченого. 

-які слідчі (розшукові) дії вправі провести суд під час судового розгляду? 

- який порядок огляду місця події судом? 

-оцініть дії суду. 
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Тема № 19. Провадження з перегляду судових рішень: апеляційної, 

касаційної інстанції та за нововиявленими або виключними обставинами 

 

1. Суб’єкти подання апеляційної та касаційної скарги та їх 

повноваження. 

2. Процесуальний порядок розгляду апеляційної та касаційної 

скарги. 

3. Підстави, суб’єкти, порядок та строки звернення про перегляд 

судового рішення за нововиявленими обставинами. 

4. Розгляд справ за нововиявленими обставинами. 

 

Питання для попереднього контролю: 

 

Питання 1. Суб’єкти подання апеляційної та касаційної скарги та їх 

повноваження 

Контрольні питання: 

 які види перегляду вироків передбачено кримінальним процесуальним 

законодавством?; 

 яке місце займає серед вказаних вироків стадія апеляційного 

провадження?; 

 яке місце займає серед вказаних вироків стадія касаційного 

провадження?; 

 дайте визначення апеляційного провадження; 

 дайте визначення касаційному провадженню; 

 назвіть види касації, які сформувалися у світовій практиці 

кримінального провадження?; 

 охарактеризуйте види апеляцій; 

 охарактеризуйте види касацій; 
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 які судові рішення можуть бути оскаржені у апеляційному 

провадженні?; 

 чи є обов’язковою стадія касаційного провадження?; 

 які судові рішення можуть бути оскаржені у касаційному провадженні?; 

 назвіть суб’єктів провадження, які мають право на подачу касаційної 

скарги?; 

 які вимоги до касаційної скарги?; 

 у який термін має бути подана апеляційна скарга? 

 у який термін має бути подана касаційна скарга?; 

 який суд в Україні є касаційним у кримінальному провадженні? 

 

Питання 2. Процесуальний порядок розгляду апеляційної та касаційної 

скарги 

Контрольні питання: 

 у який термін після закінчення строку апеляційного оскарження 

судового рішення надсилає суд першої інстанції отримані апеляційні 

скарги разом із матеріалами кримінального провадження до суду 

апеляційної інстанції; 

 кому передається апеляційна скарга та у який термін вона перевіряється 

на відповідність вимогам і за відсутності перешкод; 

 які рішення приймаються і ким щодо наслідків перевірки апеляційної 

скарги; 

 за яких підстав та у який термін апеляційна скарга повертається; 

 за яких умов апеляційна скарга вважається поданою;  

 які наслідки подання апеляційної скарги; 

 який зміст та умови подання заперечення на апеляційну скаргу;  

 який процесуальний порядок безпосереднього розглядом апеляційної 

скарги судом апеляційної інстанції; 

 назвіть підстави для скасування або зміни судового рішення при 

розгляді справи в суді апеляційної інстанції;  

 у який термін суд касаційної інстанції відкриває касаційне провадження; 

 чи вирішує касаційний суд відкриття касаційного провадження без 

виклику сторін кримінального провадження; 

 який акт постановляє суд касаційної інстанції про відкриття або про 

відмову у відкритті касаційного провадження; 

 за яких підстав суд  касаційної інстанції постановляє ухвалу  про відмову 

у відкритті касаційного провадження; 

 за яких умов касаційна скарга повертається;  

 які підготовчі дії проводить суддя-доповідач після відкриття 

касаційного провадження без виклику сторін; 

 чи мають право учасники провадження подати до суду касаційної 

інстанції заперечення на касаційну скаргу;  



 які рішення судів першої та апеляційної інстанції перевіряє суд 

касаційної інстанції; 

 за якими правилами здійснюється касаційний розгляд;  

 який подальший хід розгляду касаційної скарги;  

 розкрийте сутність письмового касаційного провадження;  

 що являється підставами для скасування або зміни судових рішень при 

розгляді справи в суді касаційної інстанції; 

 які наслідки розгляду касаційної скарги;  

 з яких обов’язкових частин складається ухвала суду касаційної інстанції; 

 

Питання 3. Підстави, суб’єкти, порядок та строки звернення про перегляд 

судового рішення за нововиявленими обставинами 

Контрольні питання: 

 розкрийте зміст інституту перегляду судових рішень; 

 дайте визначення кримінального провадження за нововиявленими 

обставинами; 

 дайте роз’яснення щодо ознак за якими визначаються ново виявлені 

обставини; 

 назвіть, які нововиявлені обставини визначаються ч. 2 ст. 459 КПК; 

 назвіть суб’єкти подання заяви про перегляд за ново виявленими 

обставинами; 

 якими процесуальними строками обумовлюється подання заяви про 

перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами?; 

 у межах яких строків допускається перегляд за нововиявленими 

обставинами виправдувального вироку, ухвали або постанови про 

закриття справи?; 

 у межах яких строків обмежений перегляд обвинувального вироку за 

нововиявленими обставинами в зв’язку з необхідністю застосувати 

закон про більш тяжкий злочин?; 

 у якій формі подається заява про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами?; 

 які дані зазначаються у заяві про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами?; 

 яким судом здійснюється кримінальне провадження за нововиявленими 

обставинами?  

 

 

Питання 4. Розгляд справ за нововиявленими обставинами 

Контрольні питання: 

 не пізніше якого строку після надходження заяви до суду суддя 

перевіряє її відповідність необхідним вимогам і вирішує питання про 

відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами; 



 протягом якого терміну розглядається судом заява про перегляд 

судового рішення за нововиявленими обставинами; 

 які рішення має право ухвалити суд до закінчення перегляду за ново 

виявленими обставинами; 

 протягом якого строку має бути призначена до розгляду судом заява про 

перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами; 

 які наслідки неприбуття у судове засідання осіб, які були належним 

чином повідомлені; 

 назвіть етапи стадії перегляду судового рішення за ново виявленими 

обставинами; 

 які рішення може прийняти суд першої інстанції при перегляді рішень 

суду за нововиявленими обставинами; 

 які рішення може прийняти суд апеляційної інстанції при перегляді 

рішень суду за нововиявленими обставинами; 

 які рішення може прийняти суд касаційної інстанції при перегляді 

рішень суду за ново виявленими обставинами; 

 які рішення може прийняти Верховний Суд при перегляді рішень суду 

за нововиявленими обставинами? 

 

Вирішення задач: 

 

Задача № 1 

Ознайомившись із матеріалами закінченого досудового слідства, 

підозрюваний Бакуменко О.М. заявив клопотання про захист його інтересів у 

суді адвокатом, що було зафіксовано в протоколі ознайомлення з матеріалами 

кримінального провадження. Районний суд під час підготовчого провадження 

призначив судовий розгляд без участі захисника. У судовому засіданні 

обвинувачений клопотаньпро участь захисника більше не заявляв, і суд це 

питання не обговорював. У апеляційній скарзі обвинувачений Бакуменко О.М. 

виклав усі ці обставини та просив скасувати вирок. 

Оцініть ситуацію під кутом зору апеляційної інстанції та 

запропонуйте його рішення. 

 

Завдача № 2 

Немировського вироком апеляційного суду засуджено за ч. 2 ст. 115 КК 

(умисне вбивство при обтяжуючих обставинах) до 15 років позбавлення волі. 

На вирок суду Немировський вніс касаційну скаргу, в якій просив суд 

перекваліфікувати його дії на ч. 2 ст. 119 КК (вбивство з необережності) і 

зменшити покарання. Розглянувши справу в касаційному порядку, суд  

залишив вирок без змін. Немировський з рішенням касаційного суду не 

погодився.  

 



Який суд повинен розглядати справу за касаційною скаргою 

Немировського?  

Чи має право Немировський оскаржувати вирок  апеляційного суду, 

вирок касаційного суду?  

 

 

Задача № 3 

Ухвалою апеляційного суду визнано доказаним вчинення Дубасом 

суспільно небезпечного діяння, передбаченого п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України, але 

він був звільнений від кримінальної відповідальності, і до нього застосовані 

примусові заходи медичного характеру. 

У касаційній скарзі захисник Дубаса стверджував, що ознака особливої 

жорстокості при кваліфікації вбивства за п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України не може 

стосуватися діянь, вчинених неосудними особами. Дубас тяжко хворий, тому 

до нього не можуть бути застосовані положення про прямий умисел або 

свідоме допущення особливої жорстокості у своїх діях. Його дії необхідно 

розцінювати як вбивство, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України. А оскільки 

кваліфікацією діяння визначаються підслідність та підсудність справ, то 

справу Дубаса потрібно направити за підсудністю до місцевого суду для 

нового судового розгляду. 

Чи обґрунтовані доводи захисника, викладені у касаційній скарзі? 

Чи є підстави для скасування або зміни ухвали апеляційного суду? 

 

 

Задача № 4 

Томенко засуджений місцевим судом за ч. 2 ст. 186 КК України до п'яти 

років позбавлення волі. Цим же вироком частково був задоволений цивільний 

позов потерпілої. 

В апеляційному порядку вирок не переглядався. 

Засуджений подав касаційну скаргу на вирок, у якій просив замінити 

йому позбавлення волі на звільнення від відбування покарання з 

випробуванням, а прокурор вніс касаційне подання в частині цивільного 

позову, вважаючи, що суд першої інстанції помилково задовольнив цивільний 

позов частково. 

Касаційний суд, розглянувши справу за касаційною скаргою 

засудженого та касаційним поданням прокурора, дійшов висновку, що 

подання прокурора обґрунтоване та підлягає задоволенню. Водночас суд 

касаційної інстанції визнав, що призначене Томенку покарання є явно м'яким 

та не відповідає ступеню тяжкості злочину та особі засудженого. 

З урахуванням вказаних обставин, касаційний суд скасував вирок і 

повернув справу на новий судовий розгляд. 

Дайте оцінку рішенню касаційного суду. 

 

Задача № 5. 



До прокуратури звернувся Ліплянський С.В., який повідомив про те, що 

у кримінальному провадженні про вбивство Бокача В.М., де він був єдиним 

свідком-очевидцем, два роки тому неправильно було засуджено за п.7 ч.2 

ст.115 КК України Тицина Д.О. Злочин же вчинив не Тицин Д.О., а 

неоднаразово засуджений за насильницькі злочини Берікідзе Т.І., який 

погрожуючи вбити його Ліплянського С.В. і членів його сім’ї, змусив його 

дати неправдиві показання. Невдовзі Берікідзе Т.І. помер. 

Як перевірити заяву Ліплянського С.В. і виправити допущену судом 

помилку? 

Що має зробити прокурор отримавши таку заяву? 

Чи не закінчилися строки перегляду вироку щодо Тицина Д.О.?    
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Тема №20. Виконання судових рішень 

 

1.   Умови реалізації стадії виконання вироку. 

2. Процесуальний порядок звернення судового рішення до виконання. 

 

Питання для попереднього контролю: 

Питання 1. Умови реалізації стадії виконання вироку 

Контрольні питання: 

 коли вирок або ухвала суду набирають законної сили? 

 Коли ухвали слідчого судді або суду, які не можуть бути оскаржені 

набирають законної сили? 

  яких осіб стосується вирок або ухвала суду, які набрали законної сили 

та є обов’язковими до виконання? 

 

Питання 2. Процесуальний порядок звернення судового рішення до 

виконання 
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Контрольні питання: 

 У який термін звертається суд до органу, що виконує судове рішення яке 

набрало законної сили? 

 У разі якщо судове рішення або його частина підлягає виконанню 

органами державного казначейства? 

 Чи обов’язкове  повідомляти суд про виконання або невиконання їх 

рішення? 

 Щодо яких осіб не допускається відстрочка виконання вироку? 

 Поняття питань, які вирішуються судом під час виконання вироків? 

 Скільки часу дається на розгляд судом клопотання про вирішення 

питання пов’язаного із виконанням вироку? 

 Скільки часу дається на розгляд судом клопотання про застосування 

заходів стягнення до осіб, позбавлених волі, у виді переведення 

засудженого до приміщення камерного типу (одиночної камери) та про 

примусове годування засудженого? 

 Чи перешкоджає судовому розгляду неприбуття в судове засідання осіб, 

які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду 

клопотання (подання)? 

 Через який час можливий повторний розгляд клопотання в задоволенні 

умовно-дострокового звільнення засудженого від відбування покарання 

або заміну невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням з 

моменту набрання законної сили ухвали суду про відмову в задоволенні 

такого ж клопотання щодо осіб, засуджених за тяжкі та особливо тяжкі 

злочини до позбавлення волі на строк не менше п’яти років? 

 Через який час можливий повторний розгляд клопотання щодо зняття 

судимості у разі набрання законної сили ухвалою суду про відмову в 

задоволенні клопотання з цього ж питання?  

 в порядку якого судочинства здійснюється розгляд справ щодо питань, 

про оскарження інших рішень, дій чи бездіяльності адміністрації 

установи виконання покарань?  

 

Вирішення задач: 

 

 

Задача № 1 

Місцевий судвироком від 29.11.2019 року засудив Шевченка за ч.2 ст. 

190 КК України і призначив покарання – чотири роки позбавлення волі. 

Попередній вирок місцевого суду від 22.06.2017 року, яким Шевченко був 

засуджений  за ч.1 сти.190 КК України до шьрафу в розмірі 5100 грн., ухвалено 

виконувати самостійно. Прокурор подав апеляційну скаргу, у якій вказав на 

неправильне застосування закону про кримінальну відповідальність. На думку 

прокурора, на час вчинення нового кримінального правопорушення 

закінчився строк давностівиконання попереднього вироку. 



- Який порядок виконання покарання у вигляді штрафу? 

- Яке рішення повинен ухвалити суд апеляційної інстанції? 

 

 

Задача № 2 

Вироком місцевого суду від 14.01.2019 року Вакуленко був засуджений 

за ч.1 ст. 185 КК України і йому призначено покарання у вигляді 120годин 

громадських робіт. Проте, незважаючи на неодноразові письмові 

попередження, засуджений Вакуленко допустив порушення порядку і умов 

відбування покарання. За ухилення від відбування громадських робіт 

Вакуленко 2.12.2019 року засуджено вироком місцевого суду за ч. 2 ст. 389КК 

України до покарання у вигляді обмеження волі на два роки та на підставі ст. 

75 КК УЦкраїни звільнено від відбування покарання з випробувальним 

іспитовим строком один рік. Погстановлено попередній вирок виконувати 

самостійно. 

В апеляційній скарзі прокурор зазначив про необхідність скасувати 

вирок та призначити новий розгляд у суді першої інстанції у звязку з 

неправильним застосуванням закону про кримінальну відповідальність. На 

його думку,суд вусупереч вимогам  ст. 71 КК України, не призначив 

засудженому покарання за сукупність вироків і порушив вимоги ч.3 ст. 72 КК 

України, визначивши самостійне виконання вироків. 

- Який порядок виконання покарання у вигляді громадських робіт? 

- Чи підлягає задоволенню апеляційна скарга прокурора? Чому?    

 

Задача № 3 

Вихрастий засуджений вироком місцевого суду від 29.11. 2016 року за 

ч.1 ст. 296 КК України і йому призначене покарання у вигляді штрафу 10500 

грн. при примусовому виконання віроку було встановлено, що у Вихрастого 

відсутнє майно і заробіток на які можна звернути стягнення. Ухвалою 

місцевого суду від 16.12.2019 року засудженому Вихрастому замінено вид 

покарання з штрафу 10500 грн. на 240 годин громадських робіт.  

У апеляційній скарзі Вихрастий порушує питання про скасування 

постанови про закриття провадження і звільнення його від відбування 

покарання у звязку із закінченням строків давності на підставі ст. 80 КК 

України, оскільки він не ухилявся від виконання вироку. 

- Який порядок вирішення питання про заміну покарання? 

- Чи підлягає задаволенню апеляційна скарга Вихрастого?   

 

Задача № 4     

Вироком місцевого суду від 17.10.2017 року Кравченко був засуджений 

за ч.3 ст. 286 КК України на п’ять років позбавлення волі з позбавленням права 

керувати транспортними засобами строком на три роки. Ухвалою місцевого 

суду за місцем відбування покарання від 8.09.2019 року невідбуту частину 

основного покарання  - 3 роки 3 місяці 6 днів у виді позбавлення волі  на два 



роки виправниз робіт за місцем роботи з відрахуванням 10% заробітку 

щомісячно в дохід держави. 

4.01.2020 року засуджений звернувся до суду із клопотанням про зняття 

судимості, мотивуючи клопотання тим, що він своєю поведінкою довів 

виправлення, за місцем роботи та проживання зарекомендував себе з 

позитивного боку, має на утриманні двох неповнолітніх дітей та батьків-

пенсіонерів. 

- Який порядок вирішення питання про зняття судимості? 

Чи підлягає задоволенню клопотання засудженого Кравченка про 

зняття судимості?  

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна: 

1.Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення 02.04.2021).  

2. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 грудня 

1966 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (дата 

звернення 02.04.2021).  

3. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і 

основних свобод людини від 4 листопада 1950 року). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення 02.04.2021). 

4. Конституція України від 28 червня 1996 року. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата 

звернення 02.04.2021). 

5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року. 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print (дата звернення 

02.04.2021). 

6. Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними 

матеріалами практики Європейського суду з прав людини / упоряд. С. Г. 

Туманов. Харків: Право, 2019. 952 с.  

7. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення 02.04.2021). 

8. Інструкція про порядок розгляду звернень і запитів та особистого 

прийому громадян в органах прокуратури України, затверджена наказом 

Генеральної прокуратури України від 20.12.2017 року № 357.  

9. Баулін О.В. Кримінальне процесуальне право України: Навч. посіб. / 

О.В. Баулін.- 3-тє вид., допов. і перероб. – Київ: Правова Єдність, 2018. 152 с. 

10. Кримінальний процес в питаннях і відповідях. / Л.Д. Удалова, В.В. 

Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. Хабло, О.В. Римарчук. 4-те вид. Київ : КНТ, 

2016. 269 с.  

11. Лобойко Л.И., Банчук О.А. Кримінальний процес: навч. посіб. Київ: 

Ваіте, 2014. 280 с.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14


12. Практикум з кримінального процесу України: навч. посіб. / за ред. 

проф. М.А. Погорецького та доц. Н.П. Сизої. Київ: Алерта, 2015. 226 с.  

13. Про виконавче провадження: Закон України від 02.06.2016 р. № 

1404-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#Text (дата 

звернення: 02.04.2020). 

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

підручник. Академ. видання. Київ: Алерта, 2014. 440 с.  

15. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Особлива частина: 

підручник. Академ. видання. Київ: Алерта, 2014. 420 с. 

 

 

Додаткова: 

1. Звід судових рішень та практики у кримінальному процесі України 

: у 5 кн. / ред.: А. В. Столітній,А. О. Смирнов. Харків: Право, 2019. Кн. 3 : 

Аналізи, узагальнення, листи Верховного Суду України. 604 с. 

2. Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до іспиту / О. В. 

Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін. Харків : Право, 2019. 298 с. 

3. Кримінальний процес: підручник / за заг. ред.: О. В. Капліної, О. 

Г. Шило ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2019. 584 с. 

4. Кримінальний процес України: Лекції. Процесуальні документи. 

Молдован В.В., Молдован А.В., Кравець Р.С. 2-ге вид., із змін. та доповн. Київ: 

Алерта, 2016. 360 с.  

5. Панасюк О. А. Процесуальні передумови організації проведення 

судового слідства судом першої інстанції в кримінальному провадженні / О. 

А. Панасюк // Актуальні проблеми удосконалення кримінального 

процесуального законодавства : матер. Всеукр. наук.-практ. конфер., присвяч. 

до 70-річчя д. ю. н., професора Ю. П. Аленіна (21 квітня 2017 р., м. Одеса) / за 

ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк ; відп. за вип. І. В. Гловюк ; уклад. В. А. 

Завтур ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». Одеса : Юрид. л-ра, 2017. С. 253–256. 

6. Сиза Н. П. Межі повноважень суду щодо здійснення функції 

правосуддя в кримінальному провадженні. Актуальні проблеми 

удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. Всеукр. 

наук.-практ. конфер., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., професора Ю. П. Аленіна 

(21 квітня 2017 р., м. Одеса) / за ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк ; відп. за 

вип. І. В. Гловюк ; уклад. В. А. Завтур ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». Одеса : 

Юрид. л-ра, 2017. С. 241–243. 

 

 

Інформаційні ресурси:  

1. Бібліотека ім. В.І. Вернадського: веб-сайт. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua (дата звернення 02.04.2021).  

2. Верховна Рада України: веб-сайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата 

звернення 02.04.2021).  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#Text
http://www.nbuv.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/


3. Верховний Суд України: веб-сайт. URL: 

https://supreme.court.gov.ua/supreme/ ((дата звернення 02.04.2021).  

4. Видавництво юридичної літератури: веб-сайт. URL: 

http://www.yurincom.com  (дата звернення 02.04.2021). 

5. Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: офіційний сайт. URL: 

https://vkdka.org/ (дата звернення 02.04.2021). 

6. Державна кримінально-виконавча служба України: веб-сайт. URL: 

https://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/index (дата звернення 

02.04.2021). 

7. Державна фіскальна служба України: веб-сайт. URL: http://sfs.gov.ua/ 

(дата звернення 02.04.2021). 

8. Державне бюро розслідувань:  веб-сайт. URL: https://dbr.gov.ua/ (дата 

звернення 02.04.2021). 

9. Електронна бібліотека юридичної літератури «Правознавець»: веб-

сайт. URL: http://www.pravoznavec.com.ua/ (дата звернення 02.04.2021). 

10.  Європейський Суд з прав людини: веб-сайт. URL: 

http://www.coe.int/t/r/human_rights_court  (дата звернення 02.04.2021). 

11.  Єдиний державний реєстр судових рішень: веб-сайт. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Page/2 (дата звернення 02.04.2021). 

12.  Інформаційно-пошукова система по законодавству: веб-сайт. URL: 

http://legal.com.ua (дата звернення 02.04.2021). 

13.  Кабінет Міністрів України: веб-сайт. URL: http://www.kmu.gov.ua 

(дата звернення 02.04.2021). 

14.  Конституційний Суд України: веб-сайт. URL: http://www.ccu.gov.ua 

(дата звернення 02.04.2021). 

15.  Міністерство внутрішніх справ України: веб-сайт. URL: 

https://mvs.gov.ua/  (дата звернення 02.04.2021). 

16.  Міністерство юстиції України: веб-сайт. URL: 

http://www.minjust.gov.ua (дата звернення 02.04.2021). 

17.  Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого: веб-сайт. 

URL: http://www.catalogue.nplu.org (дата звернення 02.04.2021). 

18.  Національна поліція України: веб-сайт. URL: https://www.npu.gov.ua/ 

(дата звернення 02.04.2021). 

19.  Національне антикорупційне бюро України:  веб-сайт. URL: 

https://nabu.gov.ua/ (дата звернення 02.04.2021). 

20.  Офіс Генерального прокурора України: веб-сайт. URL: 

http://www.gp.gov.ua (дата звернення 02.04.2021). 

21.  Президент України: веб-сайт. URL: http://www.president.gov.ua (дата 

звернення 02.04.2021). 

22.  Служба безпеки України:  веб-сайт. URL: https://ssu.gov.ua/  (дата 

звернення 02.04.2021). 

23.  Судова влада України: веб-сайт. URL: http://www.scourt.gov.ua (дата 

звернення 02.04.2021). 

 

http://www.yurincom.com/
https://vkdka.org/
https://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/index
http://sfs.gov.ua/
https://dbr.gov.ua/
http://www.pravoznavec.com.ua/
http://www.coe.int/t/r/human_rights_court
http://reyestr.court.gov.ua/Page/2
http://legal.com.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ccu.gov.ua/
https://mvs.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://catalogue.nplu.org/
https://www.npu.gov.ua/
https://nabu.gov.ua/
http://www.gp.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
https://ssu.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/


 

Тема №21. Міжнародне співробітництво під час кримінального 

провадження. 

 

1. Загальні засади міжнародного співробітництва. 

2. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. 

3. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача 

засуджених. 

  

 

Питання для попереднього контролю: 

 

Питання 1. Загальні засади міжнародного співробітництва 

Контрольні питання: 

 що таке міжнародна правова допомога? 

 Дайте визначення поняття екстрадиція (видача особи)? 

 Відмінність уповноваженого (центрального) органу від компетентного 

органу? 

 Відмінність екстрадиційного арешту від тимчасового арешту? 

 Чи діє міжнародна правова допомога чи інше міжнародне 

співробітництво без договору? 

 Які відомства нашої держави можуть підпадати під поняття 

Центральний орган України згідно чинного КПК під час міжнародної 

правової допомоги або міжнародного співробітництва?  

 Чи може інформація про державну таємницю передаватися в рамках 

міжнародного співробітництва або міжнародної допомоги? 

 Чи можуть консульські установи та дипломатичні представництва 

інших держав отримувати пояснення, речі та документи від громадян 

України? 

 

Питання 2. Міжнародна правова допомога при проведенні 

процесуальних дій 

Контрольні питання: 

 Дайте визначення поняття уповноважений (центральний) орган 

України? 

 Яким документом оформляється міжнародна правовоа допромога? 

 Особливості змісту та форми запиту про міжнародну правову допомогу? 

 Які наслідки виконання запиту в іноземній державі?  

 Особливості розгляду запиту іноземного компетентного органу про 

міжнародну правову допомогу?  

 Яким чином  відбувається повідомлення про результати розгляду 

запиту? 

 В чому полягає конфіденційність? 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n4281


 В яких випадках можлива відмова у виконанні запиту про міжнародну 

правову допомогу? 

 Який порядок виконання запиту про міжнародну правову допомогу? 

 Які процесуальні дії можуть бути виконані в порядку надання 

міжнародної правої допомоги? 

 Як Ви розумієте поняття процесуальні дії, які потребують спеціального 

дозволу? 

 Особливості присутністі представників компетентних органів 

запитуючої держави? 

 Особливості вручення документів; 

 Особливості  тимчасової передачі; 

 Особливості виклику особи, яка перебуває за межами України; 

 Особливості допиту за запитом компетентного органу іноземної 

держави шляхом проведення відео- або телефонної конференції; 

 Особливості розшуку, арешту і конфіскації майна на підставі запиту про 

міжнародну правову допомогу; 

 Особливості контрольованої поставки під час міжнародної правової 

допомоги; 

 Особливості прикордонного переслідування. 

 

Питання 3. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та 

передача засуджених 

Контрольні питання: 

 Особливості направлення запиту про видачу особи (екстрадиція); 

 Поняття центрального органу України щодо видачсі особи? 

 Особливості підготовки документів та направлення запитів; 

 Які межі кримінальної відповідальності виданої особи; 

 Особливості  зарахування строку тримання виданої особи під вартою; 

 Особливості тримання під вартою під час міжнародної правової 

допомоги; 

 Особливості прав особи, стосовно якої розглядається питання про 

видачу; 

  Особливості затримання особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення за межами України; 

 Особливості тимчасового арешту; 

 Особливості застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою для забезпечення видачі особи; 

 Особливості застосування запобіжного заходу, не пов'язаного із 

триманням під вартою, для забезпечення видачі особи на запит 

інозкмної держави; 

 Особливості проведення екстрадиційної перевірки; 

 Особливості видачі особи (екстрадиція) у спрощеному порядку; 



 Особливості відмови у видачі особи (екстрадиції); 

 Особливості відстрочка передачі особи; 

 Особливості фактичної передачі особи. 

 

Вирішення задач: 

 

Задача № 1 

Громадянин Борисенко спричинив тілесні ушкодження громадянину 

Глущенку, під час конфлікту був присутній громадянин Білорусії Яшину, який 

наступного дня виїхав з України до Білорусії, у зв’язку з чим виникла 

необхідність у направленні міжнародного правового доручення до 

компетентних органів Білорусії, з метою допиту свідка зазаначеної особи. 

- який міжнародний договір регламентує направлення доручення, 

зміст та форма длороучення? 

 

Задача № 2 

Громадянин України Філоненко скоїв крадіжку особистого майна 

громадянина України Карпенка. Під час розслідування кримінального 

провадження встановлено, що викрадені речіпідозрюваний передав своїй 

матері, пояснивши що придбав їх. Мати підозрюваного мешкає на території 

Російської Федерації, у зв’язку з чим виникла необхідність у допиті її як свідка 

та при необхідності проведення обшуку помешкання з метою встановлення 

місця знаходження викраденого. 

- Який міжнародний договір регламентує направлення міжнародного  

правового запиту (доручення) про надання правової допомоги? 

- Який порядок направлення?   

 

Задача № 3 

Від компетентних органів Великої Британії та Північної Ірландії 

надійшло доручення про надання міжнародної правової допомоги у 

кримінальному провадженні, в якому зазначено прохання щодо надання 

інформації про наявність у обвинуваченого Короленка банківських рахунків в 

ПАТ «Приватбанк», розташованому в м. Дніпро та їх рух у період з 2016 року 

по грудень 2019 року. Запитуваною Стороною зазначено, що відповідно до 

діючого законодавства Великобританії для отримання подібної інформації не 

потрібен спеціальний дозвіл, та приєднана постанова слідчого м. Лондона про 

розкриття надання зазаначеної інформації. 

- Чи можливе виконання доручення відповідно до чинного 

кримінальбного процесуального законодавства України?  

 

Задача № 4 

У потязі Київ-Варшава у громадянина Польщі Маккара невідомі особи 

таємно викрали валізу, в якій знаходилися гроші та її особисті речі. Відомості 

про зазначене правопорушення внесено до ЄРДР, попередня кваліфікація ч. 1 



ст. 185 КК України. Під час розслідування кримінального провадження 

виникла необхідність у направлденні міднародного правового доручення до 

компетентних органів Польщі, з метою допиту потерпілого потерпілого 

Маккара, допиту свідків пасажирів купе, в якому їхав потерпілий. 

- Відповідно до якого міжнародного документу необхідно скласти 

доручення? 

- Який орган є Центральним (уповноваженим) органом? 

 

 Теми  рефератів ( доповідей): 

1. Нагляд за дотриманням законів під час виконання судових рішень. 

2. Питання, які підлягають вирішенню судом у стадії виконання 

судових рішень. 

3. Зміст стадії виконання судових рішень у кримінальному 

провадженні. 

 

Питання самостійної роботи: 

Законспектуйте основні положення Постанови Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 

13 від 19 грудня 2014 року «Про застосування судами міжнародних договорів 

України при здійсненні правосуддя». URL: http://portal.rada.gov.ua. 
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Самостійна робота 

 

Для більш глибокого вивчення теоретичного матеріалу з тої чи іншої  

теми, вірного застосування кримінальних процесуальних законів особлива 

увага повинна приділятися самостійній роботі, яка формує у кожного 

курсанта, студента навички самостійного мислення, почуття відповідальності.  

Приступаючи до самостійного вивчення питань потрібно ознайомитись з  

джерелами, що є необхідними для кожної теми, розподілити питання на  

більш та менш складні. Виконуючи самостійну роботу, курсанти, студенти 

повинні законспектувати всі питання, поступово ускладнюючи завдання і 

уникаючи механічного переписування джерел. Окремо слід виділяти основні 

теоретичні положення, ключові слова, спеціальні терміни. Перевірка 

виконання самостійної роботи може бути проведена викладачем на 

семінарських чи практичних заняттях. При визначенні оцінки знань курсантів, 

студентів викладач повинен керуватися критеріями і положеннями 

розробленими Міністерством освіти і науки України, а також методичними 

рекомендаціями з питань організації та здійснення навчального процесу 

Академії. 

 

 

Порядок оцінювання 

  

Оцінювання ваших досягнень відбувається за системою відображеною в 

Таблиці 1 

 

Таблиця 1 

№ Назва теми  

 

 

Форма заняття та  

http://catalogue.nplu.org/
https://www.npu.gov.ua/
https://nabu.gov.ua/
http://www.gp.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
https://ssu.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/


Всьог

о 

балів 

Лекції 

(ведення 

конспекту) 

Семінари 

(конспектуван

ня, питань, 

виступ, 

доповнення) 

Практичні 

Заняття 

(опрацювання 

матеріалів для 

підготовки, 

успішне 

виконання 

завдань) 

1 Кримінальний процес: 

поняття, суть, завдання 

та історичні витоки   

2,1 0,25 1,85  

2 Кримінальне 

процесуальне 

законодавство України 

та сфера його дії 

2,1 0,25  1,85 

3 Засади кримінального 

провадження 

2,1 0,25 1,85  

4 Суд та суддя - як 

суб’єкти 

кримінального процесу 

1,85  1,85  

5 Сторони та учасники 

кримінального 

провадження, захист 

учасників 

кримінального 

провадження 

2,1 0,25 1,85  

6 Докази і доказування у 

кримінальному 

провадженні   

3,95 0,25 1,85 1,85 

7 Відшкодування шкоди 

у кримінальному 

провадженні 

1,85  1,85  

8 Процесуальні строки і 

витрати 

1,85  1,85  

9 Заходи забезпечення 

кримінального 

провадження 

3,95 0,25 1,85 1,85 

10 Загальні положення 

досудового 

розслідування 

2,1 0,25 1,85  

11 Провадження слідчих 

(розшукових), 

5,8 0,25 1,85 3,7 



негласних слідчих 

(розшукових) дій 

12 Фіксація 

кримінального 

провадження на стадії 

досудового 

розслідування 

1,85   1,85 

13 Повідомлення про 

підозру 

1,85  1,85  

14 Зупинення і закінчення 

досудового 

розслідування 

2,1 0,25  1,85 

15 Оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності 

під час досудового 

розслідування 

1,85  1,85  

16 Підсудність та 

підготовче судове 

провадження 

2,1 0,25 1,85  

17 Судовий розгляд 3,95 0,25 1,85 1,85 

18 Особливі порядки 

провадження в суді 

першої інстанції 

2,1 0,25 1,85  

19 Провадження з 

перегляду судових 

рішень: апеляційної, 

касаційної інстанції та 

за нововиявленими або 

виключними 

обставинами 

2,1 0,25  1,85 

20 Виконання судових 

рішень 

3,95 0,25 1,85 1,85 

21 Міжнародне 

співробітництво під 

час кримінального 

провадження 

2,1 0,25  1,85 

22 Особливі порядки 

кримінального 

провадження 

2,1 0,25 1,85  

23 Прецендентна 

практика міжнародних 

судів та ЄСПЛ 

0,45 0,45   

Разом 56 4,2 31,45 20,35 



ІНДЗ 60 4 

Екзамен 40 

Всього 100 балів 

 

За ведення конспекту лекцій нараховується 0,25 (тема № 23 – 0,45) 

балів за кожну тему, що повністю відображена у вашому конспекті. Таким 

чином, за роботу на лекціях ви можете отримати до 4,2 бали. Користування 

гаджетами для доступу до мережі Інтернет припустиме лише під час 

семінарських/практичних занять за вказівкою чи дозволом викладача. 

Пропущені лекції слід відпрацювати переписавши конспект та 

продемонструвавши його викладачу, при цьому слід бути готовим відповісти 

на його питання за змістом лекції. 

Відповідь на семінарському занятті оцінюється за наступними  

критеріями:  

0,4 - 1 бала – курсант (студент) у повному обсязі опрацював  

програмний матеріал, основну і додаткову літературу, має глибокі й міцні  

знання, упевнено оперує набутими знаннями у вирішенні завдань, робить  

аргументовані висновки, може вільно висловлювати власні судження і  

переконувати інших, здатний презентувати власне розуміння питання.  

0,2 - 0,35 бала – курсант (студент) володіє навчальним матеріалом,  

формулює нескладні висновки, може узагальнювати набуті знання і частково  

застосовувати їх у вирішенні завдань, аргументація на достатньому рівні.  

0,1 - 0,3 бала – курсант (студент) загалом самостійно відтворює  

програмний матеріал, може дати стислу характеристику питання, але у  

викладеному матеріалі є істотні прогалини, є певні неточності як у  

відтворенні матеріалу, так і у висновках, аргументація низька, використання  

набутих знань у вирішенні завдань на низькому рівні.  

0 балів – курсант (студент) за допомогою викладача намагається  

відтворити матеріал, але відповідь неточна, неповна, головний зміст  

матеріалу не розкрито, аргументація та власне розуміння питання майже 

відсутні; курсант (студент) із помітними труднощами використовує певні  

знання у вирішенні завдань.    

Доповнення на семінарському занятті передбачає стислий виступ  

(повідомлення) у розвиток положень, висловлених доповідачем. Доповнення  

не повинно повторювати аргументацію та фактичний матеріал доповідача.  

Цінність доповнення пролягає у вмінні привернути увагу до тих аспектів  

обговорюваного питання, що не знайшли свого висвітлення у виступі  

доповідача. При оцінюванні доповнень курсантів (студентів) їх кількість не  

має значення.  

Оцінюється доповнення за такими критеріями: значне (суттєве,  

змістовне, неодноразове, або якщо воно розкриває зміст навчального  

питання, яке не було висвітлено у попередній відповіді) – до 0,3 бали;  

незначне (поверхове) – від 0,1 бала.  



Написання ІНДЗ оцінюється за критеріями: відповідна форма,  

грамотність, логічно-послідовне викладення матеріалу, охайність, науковість,  

достатня кількість дослідженої літератури, достатній обсяг та пропорційність  

структурних частин роботи. За наявності всіх компонентів робота отримує до 

4 балів; обмежена кількість використаної літератури – до 3 балів; за неохайне  

оформлення, недостатньо повне відображення обраної теми, суттєві помилки  

– до 2 балів.  

Підсумковий (модульний) контроль проводиться за підсумками  

вивчення змістового модуля дисципліни та дає змогу визначити рівень  

теоретичних знань. Курсант (студент) має право підтвердити, або підвищити  

свій рейтинговий показник, набраний в ході роботи на лекціях та  

семінарських заняттях. Тестування проводиться в письмовому виді або з  

використанням комп’ютера. За 7 днів до тестування викладач доводить до  

відома курсантів перелік тем. Результати тестування подаються у вигляді  

відомості до навчального відділу. До відомості у відповідних графах  

вноситься така інформація:  

 оцінка в балах та мовному еквіваленті, отримана курсантом  

(студентом), який склав тест;  

 запис «не з’явився» − курсанту, який був відсутнім під час  

проведення тесту;  

 «0» (нуль) балів отримує курсант (студент), який не склав тест.  

Під час написання тесту, наявність у курсанта (студента) допоміжних  

матеріалів не допускається. У випадку спроби списування тестування  

курсанта (студента) припиняється, а у відомість ставиться відмітка про те, що  

він не склав тест.  

Результати тестування подаються до навчального відділу не пізніше,  

ніж через день після проведення тестування. Тест вважається складеним, якщо 

виконано не менше 60% завдань. Максимальна кількість балів за тест – 5.  

 

 

Написання курсової роботи оцінюється за критеріями: відповідна  

форма, грамотність, логічно-послідовне викладення матеріалу, охайність,  

науковість, достатня кількість дослідженої літератури, достатній обсяг та  

пропорційність структурних частин роботи. За наявності всіх компонентів  

курсова робота отримує 100 балів; за підготовку курсової роботи – до 70  

балів; за захист курсової роботи – до 30 балів.  

 

 

Порядок контрольного оцінювання знань курсантів (студентів)  
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

Для заліку 



навчальної 

діяльності 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Підсумковий контроль якості засвоєння знань курсантами  

(студентами) з дисципліни «Кримінальний процес».    

 

Складання екзамену. У випадку, якщо курсант (студент) впродовж  

семестру набрав від 35 до 60 балів, він повинен складати екзамен з метою  

підвищення свого рейтингу, але не більше ніж на 40 балів.  

Питання до екзамену складаються на основі навчальної програми  

дисципліни і адекватно відображають зміст усього навчального матеріалу.  

Якщо курсант (студент) за підсумками модульного контролю та складання  

екзамену не набрав балів, достатніх для виставлення позитивної оцінки (60  

балів і більше), він має право перескласти екзамен, однак при цьому не  

враховуються результати складання екзамену – підвищення балів  

здійснюється від рейтингової оцінки за результатами аудиторної роботи та  

модульного контролю. Курсанти (студенти), які впродовж семестру набрали 

менше 35 балів, до складання екзамену не допускаються. 

 

Оцінка «відмінно», «А» (90 – 100 балів)  

1. При відповіді на питання курсант, студент виявив глибокі, міцні,  

узагальнені, системні знання навчального матеріалу; здатний аргументовано  

використовувати їх у нестандартних ситуаціях.  

2. Уміє самостійно знаходити джерело додаткової інформації та  

аналізувати й використовувати її, виявляє власне ставлення до неї.  

3. Самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи  

особисту позицію до них. Вільно висловлює власні судження і переконливо  

їх аргументує.  

4. Презентує власну інтерпретацію навчального матеріалу; уміє  

запропонувати проблемне або суперечливе питання для розгляду іншими  

студентами.  



5. Відповідь студенту повна, логічна, доказова, обґрунтована, творча.  

 

Оцінка «добре», «В» (82 – 89 балів)  

1. Курсант, студент виявляє знання і розуміння навчального матеріалу;  

правильно, логічно відтворює його; вільно застосовує вивчений матеріал у  

стандартних ситуаціях.  

2. Уміє аналізувати і систематизувати інформацію, встановлювати  

найсуттєвіші, зв’язки й залежності між явищами й фактами, використовуючи  

загальновідомі докази у власній аргументації.  

3. Відповідь курсанта, студента повна, логічна, обґрунтована, але з  

деякими неточностями, їй бракує власних суджень.  

 

Оцінка «добре», «С» (75 – 81)  

1. Курсант, студент виявляє знання і розуміння навчального матеріалу;  

правильно, логічно відтворює його; вільно застосовує вивчений матеріал у  

стандартних ситуаціях.  

2. Уміє аналізувати і систематизувати інформацію, встановлювати  

найсуттєвіші, зв’язки й залежності між явищами й фактами, використовуючи  

загальновідомі докази у власній аргументації.  

3. Відповідь курсанта, студента повна, обґрунтована, але з певною  

кількістю грубих помилок, їй бракує власних суджень.  

 

Оцінка «задовільно», «D» (68 – 74)  

1. Курсант, студент може в цілому самостійно відтворювати (на  

репродуктивному рівні) значну частину навчального матеріалу.  

2. Здатний з помилками й неточностями дати визначення понять та  

пояснити їх на прикладах.  

3. Відповідь курсанта, студента правильна, але неповна, недостатньо  

аргументована, їй бракує самостійності при оцінюванні висловлюваних  

суджень.  

 

Оцінка «задовільно», «Е» (60 - 67) 

1. Курсант, студент може в цілому самостійно відтворювати (на  

репродуктивному рівні) значну частину навчального матеріалу.  

2. Здатний з помилками й неточностями дати визначення понять та  

пояснити їх на прикладах.  

3. Відповідь курсанта, студента задовольняє мінімальні критерії.  

 

Оцінка «незадовільно», «FX» (35 – 59) 

1. Курсант, студент розрізняє об’єкт вивчення і може фрагментарно  

відтворити незначну частину навчального матеріалу.  

2. Відповідь його елементарна, неповна, безсистемна, складається з  

кількох простих речень, часто на рівні "так - ні" (при виборі правильного  

варіанта із двох запропонованих викладачем). Обов’язкове повторне  



вивчення і перескладання відповідного розділу програмного матеріалу.  

 

Оцінка «незадовільно», «F» (1 – 34)  

1. Курсант, студент розрізняє об’єкт вивчення і може фрагментарно  

відтворити незначну частину навчального матеріалу.  

2. Відповідь курсанта, студента неповна, безсистемна, складається з  

кількох простих речень. Обов’язкове повторне вивчення і перескладання  

відповідного всього програмного матеріалу.  

 

Перелік питань для підготовки до екзамену 

 

1. Поняття кримінального процесу. 

2. Історичні форми кримінального процесу. 

3. Функції кримінального процесу як діяльності. 

4. Кримінально-процесуальні відносини. 

5. Стадії кримінального провадження, їхнє визначення і система.  

6. Кримінально-процесуальна форма. 

7. Кримінально-процесуальні гарантії. 

8. Поняття, сутність і значення кримінального процесуального права. 

9. Кримінальний процесуальний закон. Система джерел 

кримінального процесуального права. 

10. Загальна характеристика Кримінального процесуального кодексу 

України.  

11. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм. 

12. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі та 

щодо осіб. 

13. Засади кримінального провадження.  

14. Поняття і класифікація суб’єктів кримінального провадження.   

15. Суд, слідчий суддя, присяжний як суб’єкти кримінально-

процесуальної діяльності. 

16. Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні. 

17. Автоматизована система документообігу суду. 

18. Сторона обвинувачення у кримінальному провадженні. 

19. Сторона захисту у кримінальному провадженні. 

20. Потерпілий та його представник у кримінальному провадженні. Їх 

процесуальний статус. 

21. Інші учасники кримінального провадження. 

22. Правовий статус свідка як учасника кримінального провадження. 

23. Відводи у кримінальному провадженні. 

24. Поняття, сутність та значення кримінального процесуального 

доказування. 

25. Предмет і суб’єкти кримінального процесуального доказування. 

26. Процес доказування у кримінальному судочинстві. 



27. Докази під час  кримінального провадження, їх ознаки та 

класифікація. 

28. Процесуальні джерела доказів та їх види. 

29. Фіксування кримінального провадження. 

30. Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню у  

кримінальному провадженні. 

31. Поняття, значення, предмет та підстави цивільного позову про 

відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням. 

32. Відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю правоохоронних органів та 

суду. 

33. Поняття процесуальних строків та їх значення у кримінальному 

провадженні. 

34. Класифікація строків у кримінальному провадженні. 

35. Порядок обчислення процесуальних строків. 

36. Поняття і види процесуальних витрат. 

37. Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального 

провадження. 

38. Загальні правила застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження. 

39. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід як захід 

забезпечення кримінального провадження.   

40. Тимчасовий доступ до речей і документів,  тимчасове вилучення 

майна та  арешт майна як заходи забезпечення кримінального провадження, 

спільні риси та відмінності.   

41. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом та  

відсторонення від посади як заходи забезпечення кримінального провадження.   

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

43. Загальний порядок застосування, зміни та скасування запобіжних 

заходів. 

44. Порядок застосування затримання у кримінальному провадженні. 

45. Порядок застосування тримання під вартою у кримінальному 

провадженні. 

46. Поняття та етапи стадії досудового розслідування. 

47. Дізнання та досудове слідство як форми досудового 

розслідування. 

48. Поняття та характеристика загальних положень досудового 

розслідування. 

49. Розгляд клопотань під час досудового розслідування.  

50. Поняття і значення слідчих (розшукових) дій, умови та підстави їх 

проведення. 

51. Класифікація слідчих (розшукових) дій та їх види. 



52. Втручання у приватне спілкування під час кримінального 

провадження. 

53. Процесуальний порядок проведення слідчих (розшукових) дій. 

54. Особливості проведення допиту як слідчої (розшукової) дії у 

кримінальному провадженні. 

55. Особливості проведення впізнання як слідчої (розшукової) дії у 

кримінальному провадженні. 

56. Особливості проведення обшуку як слідчої (розшукової) дії у 

кримінальному провадженні. 

57. Особливості проведення огляду як слідчої (розшукової) дії у 

кримінальному провадженні. 

58. Процесуальний порядок проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. 

59. Поняття, зміст та форма повідомлення особи про підозру. 

60. Порядок повідомлення про підозру. Зміна повідомлення про 

підозру. 

61. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення 

досудового розслідування. 

62. Форми закінчення досудового розслідування. 

63. Закриття кримінального провадження. 

64. Звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

65. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про 

застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру. 

66. Поняття, сутність і значення підготовчого провадження у суді. 

67. Порядок і строки підготовчого провадження у суді. 

68. Поняття, суть і значення стадії судового розгляду у першій 

інстанції. 

69. Загальні положення судового розгляду у кримінальному 

провадженні. 

70. Межі судового розгляду. 

71. Процедура судового розгляду у суді першої інстанції. 

72. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. 

73. Судові рішення у суді першої інстанції. 

74. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків. 

75. Провадження в суді присяжних. Статус присяжного. 

76. Поняття та характеристика стадії апеляційного провадження. 

77. Порядок, строки і наслідки апеляційного оскарження у суді. 

78. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом 

апеляційної інстанції.  

79. Судові рішення суду апеляційної інстанції. Зміна вироку або 

ухвали суду судом апеляційної інстанції. 

80. Недопустимість погіршення правового становища 

обвинуваченого під час апеляційного провадження. 

81. Поняття та характеристика стадії касаційного провадження. 



82. Порядок, строки і межі касаційного провадження. 

83. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду 

касаційної скарги.  

84. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом 

касаційної інстанції. 

85. Поняття та значення стадії перегляду судових рішень Верховним 

Судом. 

86. Суб’єкти, строки подання та вимоги до заяви про перегляд 

судового рішення Верховним Судом. 

87. Розгляд та наслідки розгляду справи Верховним Судом.  

88. Підстави, суб’єкти, порядок та строки звернення про перегляд 

судового рішення за нововиявленими обставинами. 

89. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами та її наслідки. 

90. Розгляд кримінальних проваджень за нововиявленими 

обставинами. 

91. Загальна характеристика особливих порядків кримінального 

провадження. 

92. Кримінальне провадження на підставі угод. 

93. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. 

94. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. 

95. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. 

96. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру. 

97. Кримінальне провадження, яке містить державну таємницю. 

98. Кримінальне 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. 

99. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. 

100. Поняття, значення та умови реалізації стадії виконання вироку. 

101. Процесуальний порядок виконання судових рішень у 

кримінальному провадженні. 

102. Порядок вирішення судом питань, пов’язаних із виконанням 

вироку. 

103. Звернення судового рішення до виконання. 

104. Поняття, завдання та правова основа міжнародного 

співробітництва під час кримінального провадження. 

105. Процесуальний порядок надання міжнародної правової допомоги 

під час проведення процесуальних дій. 

106. Сутність видачі (екстрадиції) особи, яка вчинила злочин. 

107. Кримінальне провадження у порядку перейняття. 



108. Визнання та виконання вироків іноземних судів та передання 

засуджених осіб. 

 
 

Методичні рекомендації по підготовці до екзамену 

 

При вивченні даного курсу, необхідно мати на увазі, що кримінальне  

право - один з профілюючих предметів, знання якого необхідне всім  

працівникам ДКВС України. Досконале знання кримінального 

процесуального законодавства нашої держави є необхідною умовою успішної 

роботи за фахом. Це покладає на курсанта (студента) обов’язок з перших днів 

занять відмовитися від поверхового засвоєння кримінальних процесуальних 

інститутів, категорій і понять.  

У період підготовки до екзамену з кримінального процесу кожний  

курсант (студент) повинен привести в систему всі знання, одержані  

при вивченні даної галузі права. При цьому треба керуватися програмою по  

курсу кримінального процесу, що визначає об’єм і зміст матеріалу, який  

необхідно вивчити і засвоїти.  

На екзамені курсант (студент) повинен гранично стисло, але  

разом з тим змістовно відповісти на поставлені питання. Відповідаючи на  

питання, необхідно дотримуватися певної схеми, яка не дозволила б  

віддалятися від змісту поставлених питань. При відповіді важливо вказати як  

дане питання розглядається в літературі, які із цього приводу існують точки  

зору і які є проблеми.  

Також, щоб запобігти недолікам під час відповіді,  

треба обов’язково дотримуватися такого положення - для правильної  

побудови і повноти відповіді щодо запитань білету треба, передусім із 

використанням навчальної програми, визначити місце запитання у системі 

кримінального процесу, тобто встановити, до якої теми воно належить. Потім  

необхідно сформулювати саме положення, вказавши, чи визначене воно в 

законі (наприклад, поняття кримінальне прповадження – п.10 ч.1 ст. 3 КПК), 

чи зазначено в інших нормативно-правових актах або сформульовано теорією 

кримінального процесу. Після цього необхідно розкрити зміст, ознаки та 

значення поняття чи положення.  

 

 

Політика академічної доброчесності 

Прослуховуючи цей курс, Ви погодились виконувати положення 

принципів академічної доброчесності: 

- складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги 

сторонніх осіб; 

- надавати для оцінювання лише результати власної роботи; 

- не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші 

результати чи погіршити/покращити результати інших курсантів (студентів); 



- не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках 

курсу для оцінювання знань курсантів (студентів).  
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