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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

№ 

Назви тем 

 

 

Кількість годин 

Заочна форма навчання 

 у тому числі 

У
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

л
аб

о
р
 

Ін
. 

за
в
д

. 

С
Р

С
. 

1 2 9 10 11 12 13 14 

 Шостий семестр       

 Тема 1. Поняття та основні 

положення кримінального 

процесу 

8 - - - - 8 

 Тема 2. Засади кримінального 

провадження 
18 2 - - - 16 

 Тема 3. Суб’єкти 

кримінального провадження 
14 2 2 - - 10 

 Тема 4. Докази і доказування в 

кримінальному процесі 
22 2 2 - - 18 

 Тема 5. Процесуальні строки і 

процесуальні витрати 
4 - - - - 4 

 Тема 6. Заходи забезпечення 

кримінального провадження 
22 2 - - - 20 

 Тема 7. Відшкодування 

шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органів, які 

здійснюють оперативно-

розшукову діяльність, 

досудове розслідування, 

прокуратури і суду 

10 - - - - 10 

 Усього  98 8 4   86 

 Сьомий семестр       

 Тема 8. Загальні положення 

досудового розслідування 
10 - - - - 10 

 Тема 9. Слідчі (розшукові) дії 14 2 2 - - 10 

 Тема 10. Повідомлення про 

підозру 
6 - - - - 6 

 Тема 11. Зупинення і 

закінчення досудового 

розслідування 

16 2 - - - 14 

 Тема 12. Підсудність. 

Підготовче провадження в 
10 - - - - 10 
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суді першої інстанції 

 Тема 13. Загальні положення 

судового розгляду 
10 - - - - 10 

 Тема 14. Судовий розгляд. 

Судові рішення 
20 2 2 - - 16 

 Тема 15. Провадження в суді 

апеляційної інстанції 
16 2 - - - 14 

 Тема 16. Провадження в суді 

касаційної інстанції 
16 2 - - - 14 

 Тема 17. Провадження з 

перегляду судових рішень за 

нововиявленими та 

виключними обставинами  

16 - - - - 16 

 Тема 18. Виконання судових 

рішень 
14 - - - - 14 

 Тема 19. Особливі порядки 

кримінального провадження 
20 2 2 - - 16 

 Тема 20. Міжнародне 

співробітництво у сфері 

кримінального судочинства 

12 - - - - 12 

 Тема 21. Кримінальний 

процес зарубіжних країн 
10 - - - - 10 

 Усього годин (особливої 

частини) 
190 12 6   172 

        

 Усього годин 288 20 10 - - 258 
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1.2. Лекції 

№ 

з/п 

Назва і план теми Кількість 

годин заочна форма 

1 2 4 

 Шостий семестр  

1. Засади кримінального провадження  2 

1.1. 

 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

 

1.6. 

 

1.7. 

1.8. 

 

1.9. 

1.10. 

1.11 

1.12. 

 

1.13. 

1.14. 

 

1.15 

 

1.16. 

 

1.17. 

Поняття та властивості засад (принципів) кримінального 

процесу. 

Система засад кримінального процесу. 

Засади верховенства права та законності. 

Засада рівності всіх перед законом і судом.  

Засада публічності кримінального провадження. 

Засада диспозитивності у кримінальному провадженні. 

Засада змагальності та свободи у поданні доказів.  

Засада здійснення правосуддя лише судом. 

Обов’язковість судових рішень та забезпечення права на 

їх оскарження. Засада незалежності суддів та 

підкорення їх лише закону.  

Засада безпосередності дослідження доказів. 

Засада гласності і відкритості судового провадження. 

Засада державної мови судочинства. 

Засада презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини. 

Засада забезпечення права на захист. 

Засада забезпечення права на свободу та особисту 

недоторканість. 

Засада недоторканості житла та іншого володіння 

особи. 

Засада невтручання у приватне життя. Таємниця 

спілкування. 

Засада розумності строків кримінального провадження. 

 

 

2. Суб’єкти кримінального провадження  2 

2.1. 

 

2.2. 

2.3. 

 

2.4. 

 

Поняття суб’єктів кримінального процесу та структура 

їх правового статусу.  

Класифікація суб’єктів кримінального процесу. 

Поняття сторін кримінального провадження. 

Процесуальна рівноправність сторін. 

Суд як єдиний орган правосуддя. Функції суду у 

кримінальному провадженні. 
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2.5. 

 

2.6. 

2.7. 

 

2.8. 

2.9. 

 

2.10. 

 

2.11. 

2.12. 

2.13. 

 

2.14. 

2.15. 

 

2.16. 

 

2.17. 

 

2.18. 

 

2.19. 

 

 

 

    

Функції та повноваження слідчого судді у 

кримінальному провадженні. 

Повноваження суду в судових стадіях процесу. 

Процесуальний статус судді та головуючого в судовому 

засіданні. 

Функції прокурора в кримінальному процесі. 

Повноваження прокурора в стадії досудового 

розслідування. 

Повноваження прокурора в судових стадіях процесу 

(підтримання державного обвинувачення). 

Правовий статус слідчого. 

Правовий статус потерпілого. 

Правовий статус цивільного позивача і цивільного 

відповідача 

Правовий статус підозрюваного і обвинуваченого. 

Правовий статус захисника. Права та обов’язки 

захисника. 

Обовязкова участь захисника. Порядок допуску 

захисника. Призначення захисника. 

Правовий статус представників потерпілого, цивільного 

позивача і цивільного відповідача. 

Правовий статус законних представників 

підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого. 

Обставини, які виключають можливість участі судді, 

прокурора, слідчого, захисника у кримінальному 

провадженні. Порядок заявлення та вирішення відводів, 

усунення захисника. 

3. Докази і доказування в кримінальному процесі  2 

3.1. 

 

3.2. 

 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

       3.7. 

3.8. 

 

3.9. 

 

 

3.10. 

 

3.11. 

Поняття доказу в кримінальному процесуальному 

законодавстві та теорії судових доказів. 

Властивості доказів: належність, допустимість, 

достовірність і достатність. 

Прямі і непрямі докази. 

Обвинувальні і виправдовувальні докази. 

Первинні і похідні докази. 

Особистісні і речові докази. 

Поняття і класифікація процесуальних джерел доказів 

Поняття предмету доказування. Елементи предмету 

доказування.  

Предмет доказування і суміжні поняття (головний факт, 

допоміжні факти, супутні факти, обсяг дослідження). 

Поняття меж доказування.  

Специфіка предмету доказування в провадженні про 

кримінальні правопорушення, вчинені неповнолітніми.  

Специфіка предмету доказування в провадженні про 
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3.12. 

3.13. 

 

3.14. 

3.15. 

3.16. 

застосування примусових заходів медичного характеру.  

Поняття, суб’єкти та обов’язок доказування.  

Поняття збирання доказів і його зміст. Способи 

збирання доказів. 

Перевірка доказів та засоби її здійснення. 

Поняття та принципи оцінки доказів. 

Поняття, суб’єкти та процедура подання доказів.  

Поняття та види процесуальних джерел доказів.  

 

4. Заходи забезпечення кримінального провадження. 2 

4.1. 

 

 

4.2. 

 

4.3. 

 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

 

4.7. 

4.8. 

 

4.9. 

 

4.10. 

Поняття та види заходів забезпечення кримінального 

провадження, їх співвідношення з примусовими 

заходами, що передбачені іншими галузями права 

Загальні правила застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження 

Виклик слідчим, прокурором. Судовий виклик. 

Повістки. Наслідки неприбуття на виклик 

Привід 

Накладення грошового стягнення 

Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним 

правом 

Відсторонення від посади 

Поняття і види заходів забезпечення кримінального 

провадження, які обмежують право власності 

Поняття, види, підстави та процесуальний порядок 

обрання, зміни та скасування запобіжних заходів 

Поняття, види, підстави, умови, строки затримання 

особи.  

 

 

 Сьомий семестр  

5. Слідчі (розшукові) дії  2 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

5.6. 

5.7. 

5.8. 

5.9. 

 

5.10. 

5.11. 

Поняття слідчих (розшукових) дій. 

Загальні засади провадження слідчих (розшукових) дій. 

Класифікація слідчих (розшукових) дій. 

Загальні положення про допит особи. 

Особливості допиту свідка, потерпілого, підозрюваного.  

Особливості допиту окремих категорій осіб. 

Одночасний допит декількох осіб: підстави та мета 

проведення. 

Пред’явлення особи для впізнання. 

Поняття та підстави проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. 

 

 

6. Зупинення і закінчення досудового розслідування 2 
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6.1. 

 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

 

 

6.5. 

 

6.6. 

 

6.7. 

 

6.8. 

Поняття, підстави та процесуальний порядок зупинення 

та відновлення досудового розслідування. 

Поняття та форми закінчення досудового розслідування. 

Поняття та підстави прийняття рішення про 

направлення матеріалів до суду з обвинувальним актом. 

Зміст обвинувального акту та додатків до нього. 

Порядок відкриття матеріалів провадження іншій 

стороні. 

Підстави та процесуальний порядок закриття 

кримінального провадження. 

Порядок та підстави звільнення особи від кримінальної 

відповідальності. 

Порядок направлення справи до суду з клопотанням про 

застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру. 

 

 

7. Загальні положення судового розгляду 2 

7.1. 

 

7.2. 

 

 

7.3. 

 

 

7.4. 

 

7.5. 

7.6. 

 

 

7.7. 

7.8. 

 

 

 

7.9. 

 

7.10. 

 

7.11. 

 

7.12. 

 

7.13. 

Суть, завдання та значення стадії судового розгляду. 

Поняття та система загальних умов судового розгляду. 

Змагальність, безпосередність дослідження доказів, 

безперервність та усність судового розгляду, 

незмінність складу суду.  

Повноваження головуючого. Розпорядок судового 

засідання, заходи, які застосовуються до порушників 

порядку судового засідання. 

Суб'єкти судового розгляду. Обов’язкова участь в 

судовому розгляді та наслідки неявки. 

Види ухвал суду та порядок їх винесення.  

Межі судового розгляду. Зміна обвинувачення в суді. 

Висунення додаткового обвинувачення. Відмова 

прокурора від підтримання державного обвинувачення. 

Застосування, скасування, зміна запобіжного заходу в 

суді. 

Застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження та проведення слідчих (розшукових) дій 

під час судового провадження. 

Відкладення та зупинення розгляду справи. Закриття 

кримінального провадження в суді. 

Журнал судового засідання. Фіксування судового 

процесу технічними засобами.  

Поняття та значення підготовчої частини судового 

засідання. 

Поняття та значення з’ясування обставин справи і 

перевірки їх доказами. 

Поняття, суть та значення вироку суду. 
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8. Провадження в суді апеляційної інстанції 2 

8.1. 

8.2. 

 

 

       8.3. 

 

 

8.3.1. 

8.3.2. 

8.3.3. 

8.4. 

 

8.5. 

 

8.6. 

 

8.7. 

 

 

8.8. 

8.9. 

 

8.10. 

Поняття, завдання, види та основні властивості 

апеляційного провадження. Місце апеляційного 

провадження в системі оскарження процесуальних 

рішень. 

Процесуальні рішення, які можуть бути оскаржені в 

апеляційному порядку та суб’єкти, наділені правом 

подавати апеляції. 

Загальні умови апеляційного провадження. 

Свобода апеляційного оскарження  

Заборона повороту до гіршого. 

Перевірка законності та обґрунтованості судових 

рішень. 

Поняття, вимоги до змісту, строки і порядок подання 

апеляції на судові рішення суду першої інстанції. 

Процесуальні дії суду першої інстанції при надходженні 

апеляції на судове рішення. 

Процесуальні дії та рішення суду апеляційної інстанції 

при підготовці до розгляду справи за апеляцією на 

судове рішення суду першої інстанції. 

Порядок розгляду справи в суді апеляційної інстанції. 

Підстави для зміни та скасування судового рішення 

суду першої інстанції 

Судові рішення суду апеляційної інстанції 

 

9. Провадження в суді касаційної інстанції 2 

9.1. 

 

9.2. 

 

 

9.3. 

9.4. 

 

9.5. 

 

9.6. 

9.7. 

9.8. 

 

Поняття, завдання, види та основні властивості 

касаційного провадження. 

Процесуальні рішення, які можуть бути оскаржені 

касаційному порядку та суб’єкти, наділені правом 

подавати касаційні скарги.  

Загальні положення касаційного провадження. 

Поняття, вимоги до змісту, строки і порядок подання 

касаційної скарги. 

Процесуальні дії та рішення при підготовці до розгляду 

касаційної скарги. 

Порядок розгляду справи в суді касаційної інстанції. 

Процесуальні рішення суду касаційної інстанції. 

Підстави та особливості судового розгляду і 

процесуальних рішень  палати, об’єднаної палати, 

Великої Палати Верховного Суду 

 

10. Особливі порядки кримінального провадження   

10.1. 

 

10.2. 

 

Поняття, види та підстави застосування примусових 

заходів медичного характеру.  

Специфіка досудового провадження у справах при 

застосуванні примусових заходів медичного характеру. 
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10.3 

 

10.4 

 

  10.5. 

 

 

10.6. 

 

10.7. 

 

 

     10.8. 

 

     10.9. 

 

Особливості судового розгляду у справах при 

застосуванні примусових заходів медичного характеру. 

Специфіка доказування в справах про злочини 

неповнолітніх.  

Особливості досудового розслідування в кримінальному 

провадженні про злочини неповнолітніх. 

Особливості судового розгляду кримінальних справ про 

злочини неповнолітніх. 

Застосування примусових заходів виховного характеру. 

Специфіка кримінального провадження про суспільно 

небезпечні діяння неповнолітніх, які не досягли віку 

кримінальної відповідальності. 

Угода між прокурором та підозрюваним чи 

обвинуваченим про визнання винуватості. 

Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним 

чи обвинуваченим. 

 Усього  10 

 

1.3. Семінарські заняття 

 

Шостий семестр 

Семінарське заняття 1 . 

Тема 2. Суб’єкти кримінального провадження 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Поняття суб’єктів кримінального процесу та структура їх правового 

статусу.  

2. Класифікація суб’єктів кримінального процесу. 

3. Поняття сторін кримінального провадження. Процесуальна 

рівноправність сторін. 

4. Суд як єдиний орган правосуддя. Функції суду у кримінальному 

провадженні. 

5. Функції та повноваження слідчого судді у кримінальному провадженні. 

6. Повноваження суду в судових стадіях процесу. Процесуальний статус 

судді та головуючого в судовому засіданні. 

7. Функції прокурора в кримінальному процесі. Повноваження прокурора в 

стадії досудового розслідування. 

8. Повноваження прокурора в судових стадіях процесу (підтримання 

державного обвинувачення). 

9. Правовий статус підозрюваного і обвинуваченого. 

10. Правовий статус захисника. Права та обов’язки захисника. 

11.  Обов'язкова участь захисника. Порядок допуску захисника. 

Призначення захисника. 

12. Правовий статус представників потерпілого, цивільного позивача і 

цивільного відповідача. 
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Задачі до практичного заняття 

 

№. 1. Прокурор Кучко, виходячи у відпустку, доручив слідчому Зуйко, 

який проводив розслідування у кримінальному провадженні, скласти і затвердити 

по ній обвинувальний акт, передати його до суду і виступити у кримінальному 

провадженні в судовому засіданні в якості державного обвинувача.  

Оцініть рішення прокурора. Які дії по даному дорученню повинен вчинити 

слідчий? 

 

№. 2. Здійснюючи процесуальне керівництво розслідуванням квартирної 

крадіжки, вчиненої Опаковичем, прокурор надав доручення слідчому провести 

додатковий допит потерпілого, а також, враховуючи, що Опакович є 

неповнолітнім, допитати матір підозрюваного з метою встановлення умов його 

життя та виховання. Слідчий, вважаючи доручення прокурора необґрунтованим, а 

обставини кримінального провадження достатньо встановленими, вказівки 

прокурора не виконав.   

Оцініть дії слідчого і прокурора. Чи обов’язкові для слідчого доручення та 

вказівки прокурора?  Якщо так, то які наслідки їх невиконання?  

 

 

№. 3. Шевчук, якого побили двоє молодиків, подав слідчому заяву про 

визнання його потерпілим і цивільним позивачем, оскільки йому була заподіяна 

фізична і моральна шкода. Слідчий виніс постанову про визнання Шевчука 

потерпілим і цивільним позивачем. 

Чи правильне рішення прийняв слідчий? Чи дотримано порядку набуття 

статусу потерпілого і цивільного позивача? 

 

№. 4. Кащун звернулася до поліції із заявою про те, що вона зі своєю 

дочкою бачила, як з будинку їх сусідки Новак, яка перебуває у відрядженні за 

кордоном, невідома особа виносила якісь речі та понесла їх до будинку іншого 

сусіда – Піткова. Слідчий вніс відомості до ЄРДР та розпочав розслідування.  Під 

час прибуття слідчим до будинку Новак для огляду місця події, ним було 

затримано неповнолітнього Смиренка, який через вікно намагався втекти. 

Слідчий повідомив про затримання Самиренка його батьків та орган, 

уповноважений законом на надання безоплатної правової допомоги, який 

забезпечив участь у провадженні адвоката Хуненка. Через тиждень із відрядження 

повернулася Новак та заявила, що бажає брати участь у процесі.  

Визначте процесуальний статус усіх вказаних у задачі осіб.  Назвіть 

норми КПК України, у яких визначено процесуальний статус цих осіб. 

 

№. 5. Водій автопідприємства «Перевізник», здійснюючи на машині 

підприємства перевезення меблів гр. Ситника, спричинив ДТП, внаслідок якого 

загинув водій іншого автомобіля Симко, який потрапив у цю аварію, а також були 

пошкоджені усі меблі, що перевозилися. 
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Кого у даній ситуації потрібно визнавати потерпілим, цивільним 

позивачем і цивільним відповідачем? 

 

№. 7. Потерпілий Горобець у справі про квартирну крадіжку подав позов у 

кримінальному провадженні. До суми позовних вимог він включив кошти, які 

йому доведеться витратити на ремонт пошкодженої скрипки, яка була украдена і 

повернена потерпілому через півроку, а також кошти, які він міг би за цей час 

заробити, граючи на скрипці в ресторані. 

Як повинен бути вирішений позов Горобця? 

 

№. 8. Під час судового розгляду обвинувачений Каплун заявив відвід 

прокурору на підставі того, що він здійснював процесуальне керівництво 

досудовим розслідуванням, а тому не може бути об’єктивним обвинувачем. Суд 

відхилив заявлений обвинуваченим відвід, мотивуючи це тим, що прокурор і під 

час досудового слідства, і в судовому засіданні здійснює одну функцію – 

обвинувачення.  

Оцініть рішення суду.  Чи підлягає відводу прокурор в описаній ситуації?   

 

№. 9. Острік та Попов були затримані в момент продажу наркотичних 

засобів. Відносно них було розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 307 КК 

України (незаконний збут наркотичних засобів). Острік та Попов залучили як 

захисника адвоката Кульбіду. Під час досудового розслідування Осстрік свою 

вину заперечував та стверджував, що кримінальне правопорушення вчиняв лише 

Попов, а він нічого не знав про наркотичні засоби.  

Чи може Кульбіда бути захисником обох підозрюваних у цьому 

кримінальному провадженні? 

 

№. 10. Під час досудового розслідування зґвалтування виникла потреба 

провести слідчий експеримент з підозрюваним Шапченком. В ході проведення 

цієї слідчої дії він намагався втекти від співробітників поліції. Зважаючи на це, 

слідчий вирішив, що до Шапченка необхідно застосувати запобіжний захід у 

вигляді тримання під вартою.  

Які суб’єкти кримінального провадження вправі ініціювати питання про 

застосування запобіжного заходу? Який суб’єкт приймає рішення про його 

застосування? 

 

№. 11. З квартири потерпілого Пакойка були викрадені його речі на суму 

3870 гривень, а також речі, що належать його товаришу Франковичу, на суму 

1100 гривень. Потерпілий Пакойко надав слідчому позовну заяву про визнання 

його цивільним позивачем на суму 4970 гривень. Від Франковича також надійшла 

заява про визнання його цивільним позивачем у цьому кримінальному 

провадженні на суму 1100 гривень.  

Як слід вирішити заявлені клопотання? 

 

№. 12. У кримінальному провадженні про умисне вбивство Обереша до 

слідчого звернулися із заявою про залучення їх до провадження як потерпілих 
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батько, матір, рідний брат і дружина Обереша.  

Як повинен діяти слідчий?   

 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння 

навчального матеріалу теми, є:. суб’єкт кримінального процесу; учасник 

кримінального провадження; сторона кримінального провадження; процесуальна 

рівноправність сторін; правовий статус; суд; суддя; головуючий в судовому 

засіданні; присяжний; повноваження; судовий контроль, прокурор; 

прокурорський нагляд; процесуальне керівництво досудовим розслідуванням; 

слідчий; керівник слідчого підрозділу; оперативний підрозділ; повноваження; 

потерпілий; близькі родичі; цивільний позивач; цивільний відповідач, сторона 

захисту; підозрюваний; обвинувачений; захисник; допуск захисника; призначення 

захисника; адвокат; представник; законний представник; відвід; самовідвід; 

заходи безпеки 

 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 обґрунтування різних підходів до визначення понять "суб'єкти 

кримінального процесу", "учасники кримінального провадження", "сторони"; 

 визначення елементів правового статусу суб'єкта; 

 наведення загальної класифікації суб'єктів кримінального процесу; 

 обґрунтування послідовності вчинення процесуальних дій щодо 

набуття особою процесуального статусу; 

 узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства 

щодо процесуального статусу суб’єктів кримінального процесу;  

 пояснення змісту концепції судового контролю; 

 обґрунтування різних підходів до визначення понять "прокурорський 

нагляд", "процесуальне керівництво"; 

 визначення елементів системи повноважень прокурора; 

 наведення загальної класифікації повноважень слідчого; 

 розуміння взаємозв’язків процесуальних прав і обов’язків; 

 узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства 

щодо статусу потерпілого;  

 пояснення змісту концепції дискреційних повноважень; 

 обґрунтування різних підходів до визначення поняття "захист"; 

 пояснення змісту забезпечення права на захист. 

 визначення елементів правового статусу захисника; 

 наведення загальної класифікації підстав для відводів; 

 обґрунтування системи заходів забезпечення безпеки;  

 узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства 

щодо участі інших учасників процесу;  
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Семінарське заняття 2. 

Тема 3. Докази і доказування в кримінальному процесі 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Поняття доказу в кримінальному процесуальному законодавстві та 

теорії судових доказів. 

2. Властивості доказів: належність, допустимість, достовірність і 

достатність. 

3. Прямі і непрямі докази. 

4. Обвинувальні і виправдовувальні докази. 

5. Первинні і похідні докази. 

6. Особистісні і речові докази. 

7. Поняття і класифікація процесуальних джерел доказів. 

8. Поняття предмету доказування. Елементи предмету доказування.  

9. Поняття та види процесуальних джерел доказів. 

10. Поняття, сутність і види речових доказів. 

 

 

Задачі до практичного заняття 

 

№ 1. У кримінальному провадженні по факту вбивства, слідчий допитав як 

свідків таких осіб:  

а) Бакусова, учня 6-го класу загальноосвітньої школи;  

б) Копалько, пенсіонерку, 97 років, яка не вміє писати та читати;  

в) Шарова, працівника карного розшуку ВП ГУНП;  

г) Покава, працівника дипломатичної установи іноземної держави в 

Україні.  

 Чи можуть показання цих осіб бути джерелом доказів у кримінальному 

провадженні?  

 

№. 2. У кримінальному провадженні про заподіяння середньої тяжкості 

тілесних ушкоджень Петренку слідчий встановив такі дані: 

1)  Свідок Семеренко дала показання, що підозрюваний Васильчук у 

нетверезому стані вихвалявся, як він побив Петренка; 

2)  Свідок Малюта бачив Васильчука неподалік місця вчинення злочину; 

3)  На подвір’ї Васильчука знайдено дерев’яну палицю зі слідами темно-

бурого кольру, схожого на кров; 

4)  Висновком експерта встановлено, що кров, виявлена на палиці, 

належить потерпілому Петренку; 

5)  Васильчук заперечує свою причетність до вчинення злочину, 

посилаючись на перебування у цей час в іншому місці. 

Про які саме види доказів (обвинувальні чи виправдувальні; прямі чи 

непрямі; первинні чи похідні; особисті чи матеріальні) та їх процесуальні 

джерела йдеться? 

 

№. 3. Гарова було затримано за підозрою у привласненні 18000 гривень. 

Під час допиту підозрювана Гарова заявила, що ці гроші у неї були викрадені в 
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автобусі, коли вона везла їх у банк. Слідчий запропонував Гаровій довести цю 

обставину.  

Оцініть дії слідчого. На кого покладається обов’язок доказування у 

кримінальному процесі? 

 

№. 4. В обвинувальному вироку суд вказав, що показання свідків Сокова і 

Борака не можуть бути взяті до уваги, оскільки ці громадяни знаходяться в 

дружніх відносинах з обвинуваченим. Показання ж свідка Конова слід вважати 

правдивими тому, що він похилого віку, позитивно характеризується на роботі та 

в побуті.  

Оцініть висновки суду.  За якими правилами здійснюється оцінка показань 

свідків? 

 

№. 5. Дубов підозрювався у вчиненні грабежу Голубової. Дубов винним 

себе не визнав і повідомив, що під час вчинення злочину він був у кіно зі своєю 

знайомою Шаповаловою. Шаповалова на допиті цей факт підтвердила. Потерпіла 

Голубова при проведенні пред'явлення для впізнання вказала на Дубова як на 

того, хто вчинив відносно неї грабіж. Свідок Щукін на допиті повідомив, що 

Шаповалова розповідала йому про пограбування Голубової й про те, що вона дала 

слідчому неправдиві показання. 

Перерахуйте наведені тут докази та їх процесуальні джерела, здійсніть 

їх класифікацію. 

 

№ 7. Малько повернувся додому і виявив, що з його квартири була 

вчинена крадіжка. Він викликав працівників міліції, які провели одразу ж огляд 

місця події. Під час судового засідання захисник обвинуваченого Борисова 

наполягав на тому, що протокол огляду місця події не може бути доказом у справі 

(є недопустимим), оскільки огляд житла особи був проведений без відповідної 

ухвали слідчого судді, як це передбачено в Конституції України. 

Чи обґрунтовані доводи захисника? 

 

№ 8. Пашків був підозрюваним у вчиненні необережного вбивства свого 

сина. Під час допиту як підозрюваного він заявив, що визнає себе винним у 

вчиненні злочину, але показань давати не буде, бо йому дуже тяжко знову 

переживати цю трагедію. Аналогічна ситуація повторилася і в судовому засіданні 

під час судового слідства. Суд, ухвалюючи обвинувальний вирок, послався на 

показання Пашкова як на доказ його вини у вчиненні злочину.  

Оцініть вирок суду.  

 

№ 9. Баров підозрювався у вчиненні умисного вбивства. На допиті він 

заявив, що кримінальне правопорушення вчинити не міг, тому що в цей день 

знаходився у відрядженні в іншому місті. На підтвердження цього факту він 

пред’явив залізничні квитки в обидва напрями.  

Визначте джерела доказів і самі докази в цій ситуації, класифікуйте їх.  

 

№. 10. Сидоренко була допитана як свідок у кримінальному провадженні 
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по обвинуваченню Карпенка у вчиненні хуліганства. В ході допиту вона дала 

показання, що самих хуліганських дій не бачила, але твердо переконана, що його 

вчинив її сусід Карпенко, який зловживає спиртними напоями, ніде не працює, 

раніше неодноразово притягувався до адміністративної і кримінальної 

відповідальності. 

Чи є показання свідка Сидоренко належними доказами і чи мають вони 

доказове значення?  

 

№ 11. У кримінальному провадженні по факту хуліганства слідчий 

прийняв рішення допитати свідка Івченка. При цьому він вважав за доцільно 

застосувати звукозапис. По закінченні допиту свідок, ознайомившись з 

протоколом допиту, вказав слідчому на те, що його показання в протоколі 

записані дуже стисло. Слідчий пояснив, що оскільки всі показання зафіксовані на 

магнітофонній плівці, можна обійтися без детального викладення показань в 

самому протоколі. 

Оцініть пояснення слідчого. Яким чином слід викладати показання свідка в 

протоколі допиту? 

 

№ 12. У кримінальному провадженні про зґвалтування слідчий, проводячи 

допит потерпілої Дорошенко, попередив її про кримінальну відповідальність за 

відмову від давання показань та за давання завідомо неправдивих показань. 

Дорошенко пояснила слідчому, що деякі аспекти вчиненого злочину мають дуже 

інтимний характер, а тому вона про них розповідати категорично відмовляється. 

Оцініть дії слідчого і потерпілої. Чи може слідчий вжити певних заходів 

до потерпілої Дорошенко? 

 

№ 13. У кримінальному провадженні про зґвалтування слідчий призначив 

судово-медичну експертизу. У своєму висновку експерт дав відповідь не на усі 

поставлені питання, у зв’язку з чим слідчий вирішив призначити повторну 

судово-медичну експертизу і доручити її проведення іншому експерту, про що 

виніс постанову. 

Оцініть рішення слідчого. Чи є підстави у даному випадку для призначення 

повторної експертизи? 

 

№. 14. Здійснюючи розслідування у кримінальному провадженні за фактом 

смерті гр. Митрофанова, слідчий призначив судово-медичну експертизу. У 

постанові про призначення експертизи слідчий поставив експерту таке питання: 

"Чи настала смерть потерпілого у результаті самогубства?" 

Оцініть дії слідчого. Чи допускається постановка подібних питань на 

вирішення експерту? 

 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння 

навчального матеріалу теми, є: теорія судових доказів; доказ; доказове право; 

допустимість доказів; достовірність доказів; достатність доказів; належність 

доказів; прямі і непрямі докази; обвинувальні і виправдувальні докази; первинні і 

похідні докази; особисті і матеріальні докази. 
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З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 обґрунтування різних підходів до визначення поняття "доказ"; 

 визначення елементів дефініції "доказ"; 

 наведення загальної класифікації доказів; 

 обґрунтування поділу доказів на прямі і непрямі;  

 узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства 

щодо доказів і доказування;  

 пояснення змісту поняття похідних доказів. 

 обґрунтування різних підходів до визначення поняття предмет 

доказування; 

 визначення елементів процесу доказування; 

 наведення загальної класифікації елементів предмету доказування; 

 обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій в 

ході доказування; 

 узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства 

щодо процесу доказування; 

 пояснення змісту концепції меж доказування. 

 обґрунтування різних підходів до визначення поняття джерело 

доказів; 

 визначення елементів системи джерел доказів; 

 наведення загальної класифікації показань; 

 обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій 

при отриманні показань; 

 узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства 

щодо усних доказів; 

 пояснення змісту поняття "алібі".  

 обґрунтування різних підходів до визначення поняття "речові докази" 

 визначення документу;  

 наведення загальної класифікації  

 обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій 

при призначенні експертизи; 

 узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства 

щодо речових доказів; 

 пояснення змісту концепції електронних документів. 

 

Семінарське заняття 3.  

Тема 5. Слідчі (розшукові) дії. 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Поняття слідчих (розшукових) дій. 

2. Загальні засади провадження слідчих (розшукових) дій. 

3. Класифікація слідчих (розшукових) дій. 

4. Загальні положення про допит особи. 

5. Особливості допиту свідка, потерпілого, підозрюваного.  
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6. Особливості допиту окремих категорій осіб. 

7. Пред’явлення особи для впізнання. 

8. Поняття проникнення до житла чи іншого володіння особи. 

9. Поняття та підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

 

 

 

Задачі до практичного заняття 

 

№ 1. Біля будинку № 33 по вул. Проскурівській в м. Хмельницькому був 

виявлений труп чоловіка з ознаками насильницької смерті. Для проведення 

огляду місця події та огляду трупа слідчий запросив спеціаліста, судово-

медичного експерта, двох оперативних працівників поліції. Поняті до участі у 

проведенні слідчої (розшукової) дії не залучалися у зв’язку із застосуванням 

відеозапису. Через декілька діб слідчий викликав вищезазначених учасників для 

допиту як свідків.  

Оцініть дії слідчого.  Чи допустив слідчий порушення норм КПК України?  

Якщо так, яке юридичне значення мають ці порушення? 

 

№ 2. Слідчий викликав для допиту як свідка лікаря-гінеколога Суворова і 

запропонував дати показання про стан здоров’я та результати останнього 

медичного огляду гр. Петрової, потерпілої у справі про зґвалтування. Суворов 

відмовився давати показання. 

Дайте оцінку ситуації, що склалася. 

 

№ 3. Кузьмуку, Петренку і Демчику було повідомлено про підозру у 

вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України. Під час провадження 

досудового слідства Кузьмук ухилився від слідства та суду. У зв’язку з цим 

справу щодо Кузьмука було виділено в окреме провадження, а Петренка і 

Демчика вироком місцевого суду засуджено до покарання у виді позбавлення 

волі. 

Під час перебування Петренка і Демчика у виправній колонії, Кузьмука 

розшукали працівники міліції і виникло питання про допит його співучасників. 

Чи правомірне рішення про виділення справи щодо Кузьмука в окреме 

провадження? Чи можливо допитати Петренка і Демчика? Якщо так, то який 

їх процесуальний статус в справі щодо Кузьмука? 

 

№ 4. У справі про умисне вбивство Білою свого чоловіка єдиним 

очевидцем злочину була їх 13-річна донька Ірина. Слідчий вирішив допитати її в 

якості свідка. Зважаючи на те, що мати Ірини була підозрюваною, слідчий провів 

допит у присутності її класного керівника Дідуха. 

Оцініть дії слідчого. Чи потрібна присутність Білої при допиті її 

неповнолітньої дочки Ірини в якості свідка? 

 

№ 5. 13-річний Баранчик був очевидцем зґвалтування його неповнолітньої 

однокласниці. Слідчий вирішив допитати його в якості свідка. Перед початком 
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допиту Баранчик заявив слідчому, що він не буде давати показання в присутності 

свого батька і класного керівника. 

Яким чином потрібно діяти слідчому в даній ситуації? Чи може він 

провести допит Баранчика за відсутності вказаних осіб? 

 

№ 6. У кримінальному провадженні по факту хуліганства, слідчий прийняв 

рішення допитати свідка Івченка. При цьому він вважав за доцільне застосувати 

звукозапис. По закінченні допиту свідок, ознайомившись з протоколом допиту, 

вказав слідчому на те, що його показання в протоколі записані дуже стисло. 

Слідчий пояснив, що оскільки всі показання зафіксовані на магнітофонній плівці, 

можна обійтися без детального викладення показань в самому протоколі. 

Оцініть пояснення слідчого. Яким чином слід викладати показання свідка в 

протоколі допиту? 

 

№ 8. У кримінальному провадженні по факту зґвалтування слідчий, 

проводячи допит потерпілої Дорошенко, попередив її про кримінальну 

відповідальність за відмову від давання показань та за давання завідомо 

неправдивих показань. Дорошенко пояснила слідчому, що деякі аспекти 

вчиненого злочину мають дуже інтимний характер, а тому вона про них 

розповідати категорично відмовляється. 

Оцініть дії слідчого і потерпілої. Чи може слідчий вжити певних заходів 

до потерпілої Дорошенко? 

 

№ 9. Підозрюваний Мішута, дізнавшись про те, що слідчий планує 

провести одночасний допит його і свідка Мельника, подав слідчому клопотання 

про відвід цього свідка. Своє клопотання Мішута обґрунтував тим, що Мельник, 

який мав раніше суперечки з Мішутою, зводить з ним рахунки, а тому не може 

давати правдивих показань по справі. 

Яким чином слідчий повинен розв’язати клопотання обвинуваченого 

Мішути? 

 

№ 10. У справі про заподіяння тяжких тілесних ушкоджень в показаннях 

потерпілого Кубаря, свідка Зломиноги і підозрюваного Гусака виявилися значні 

суперечності щодо обставин вчинення злочину. У зв’язку з цим слідчий вирішив 

провести одночасний допит Кубаря, Зломиноги і Гусака. З’ясувавши на початку 

слідчої дії, чи знають вони один одного і в яких стосунках знаходяться між собою, 

слідчий зачитав їх показання, які були дані раніше, а потім дав можливість по 

черзі висловитися учасникам допиту, зафіксувавши це в протоколі. 

Чи є правомірними дії слідчого? 

 

№ 11. 12-річний Олег Карпик став очевидцем того, як Сішко, перебуваючи 

в стані алкогольного сп’яніння, наніс Остапчуку удар ножем в область живота, 

внаслідок чого Остапчук помер. Про це Карпик повідомив слідчому під час його 

допиту. Підозрюваний Сішко категорично заперечував такий перебіг подій, 

вказуючи на те, що Остапчук сам напоровся на ніж, якого Сішко витягнув для 
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самооборони. Зважаючи на такі розбіжності, слідчий провів одночасний допит 

підозрюваного і свідка в слідчому ізоляторі, де перебував Сішко. 

Оцініть правильність дій слідчого. Чи можна провести одночасний 

допит, якщо один з його учасників є неповнолітнім? 

 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння 

навчального матеріалу теми, є: вербальні слідчі дії; допит підозрюваного; допит 

потерпілого; допит свідка; імунітет свідка; невербальні слідчі дії; невідкладні 

слідчі дії; негласні слідчі дії; обов’язкові слідчі дії; одночасний допит; повторні 

слідчі дії; процесуальні дії; слідчі (розшукові) дії, вербальні слідчі дії; впізнання 

живих осіб; впізнання поза візуальним спостереженням; впізнання предметів; 

впізнання трупа; невербальні слідчі дії; пред’явлення для впізнання; слідчі дії; 

відтворення обставин події; слідчий експеримент; перевірка показань на місці, 

відібрання зразків для експертного дослідження; додаткова експертиза; 

ексгумація трупа; експертиза; комісійна експертиза; комплексна експертиза; 

невербальні слідчі дії; обшук; обшук житлового приміщення чи іншого володіння 

особи; огляд; огляд місця події; освідування; повторна експертиза; проникнення 

до житла чи іншого володіння особи; слідчі дії, аудіо- та відеоконтролю особи; 

виїмка кореспонденції; виконання спеціального завдання; втручання у приватне 

спілкування; зняття інформації з електронних інформаційних систем; зняття 

інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; контроль за вчиненням 

злочину; накладення арешту на кореспонденцію; невербальні слідчі дії; огляд 

кореспонденції; слідчі дії; спостереження за місцем; спостереження за особою; 

таємне обстеження публічно недоступних місць. 

 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 обґрунтування різних підходів до визначення поняття "слідчі дії"; 

 аналіз кожної слідчої дії за такою схемою: 1) визначення, мета, види; 

2) підстави, умови і прийняття рішення про проведення слідчої дії; 3) учасники 

слідчої дії та особливості їх процесуального статусу; 4) вступна, основна, 

заключна частини слідчої дії, особливості фіксації. 

 наведення загальної класифікації видів допиту; 

 обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій 

при допиті особи; 

 з’ясування специфіки допитів окремих категорій осіб;  

 пояснення особливостей одночасного допиту кількох осіб.  

 обґрунтування різних підходів до визначення понять "пред'явлення 

для впізнання", "слідчий експеримент"; 

 визначення видів пред’явлення для впізнання;  

 наведення загальної класифікації видів слідчого експерименту; 

 обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій 

при пред’явленні особи для впізнання; 

 узагальнення основних підходів до удосконалення практики щодо 

пред'явлення для впізнання та  слідчого експерименту; 
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 підготовку ділової гри "Пред’явлення для впізнання".  

 обґрунтування різних підходів до визначення понять "обшук", 

"огляд"; 

 визначення елементів процедури обшуку і огляду; 

 наведення загальної класифікації видів обшуку і огляду; 

 обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних при 

обшуці; 

 узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства 

щодо участі захисника і адвокати при обшуці; 

 пояснення змісту концепції недоторканності житла та іншого 

володіння особи; 

 обґрунтування різних підходів до визначення поняття негласних 

слідчих (розшукових) дій; 

 визначення елементів процедури провадження негласних слідчих 

(розшукових) дій; 

 наведення загальної класифікації негласних слідчих (розшукових) дій; 

 обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій; 

 узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства 

щодо негласних слідчих (розшукових) дій; 

 пояснення змісту гарантій прав особи при провадженні негласних 

слідчих (розшукових) дій.  

 

 

Семінарське заняття 4. 

Тема 7. Загальні положення судового розгляду 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Поняття і значення стадії підготовчого провадження. 

2. Суть, завдання та значення стадії судового розгляду. Поняття та система 

загальних умов судового розгляду. 

3. Змагальність, безпосередність дослідження доказів, безперервність та 

усність судового розгляду, незмінність складу суду.  

4. Повноваження головуючого. Розпорядок судового засідання, заходи, які 

застосовуються до порушників порядку судового засідання. 

5. Суб'єкти судового розгляду. Обов’язкова участь в судовому розгляді та 

наслідки неявки. 

6. Види ухвал суду та порядок їх винесення.  

7. Межі судового розгляду. Зміна обвинувачення в суді. Висунення 

додаткового обвинувачення. Відмова прокурора від підтримання державного 

обвинувачення. 

8. Застосування, скасування, зміна запобіжного заходу в суді. 

9. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження та 

проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження. 

10. Відкладення та зупинення розгляду справи. Закриття кримінального 

провадження в суді. 
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11. Журнал судового засідання. Фіксування судового процесу технічними 

засобами.  

12. Поняття, суть та значення вироку суду. 

 

 

Задачі до практичного заняття 

 

№ 1. Захисник обвинуваченого Ківальчука заявив відвід прокурору через 

те, що він в судовому засіданні повідомив про нову підозру, яка не відповідає 

обвинувальному акту. Оцініть правомірність дій захисника і прокурора.  

 

№ 2. До судді звернувся один з обвинувачених з клопотанням про 

відкладення судового розгляду на 15 днів у зв’язку з тим, що його захисник 

приймає участь у іншому судовому засіданні.  

Як вирішити заявлене клопотання? 

 

№ 3. Під час судового розгляду справи по обвинуваченню Василенка у 

заволодінні майном шляхом зловживання довірою потерпілий Сворінь завив 

клопотання про вжиття додаткових заходів по забезпеченню цивільного позову, 

зокрема пропонував провести обшук в помешканні гр.-ки Наливайко, що 

ймовірно є коханкою підсудного, для вилучення належного Василенку майна. 

Чи може бути задоволене таке клопотання? 

 

№ 4. Під час судового розгляду було встановлено, що вбивство вчинено не 

з корисливих, а з хуліганських мотивів.  

Якими мають бути подальші дії суду у зв’язку з встановленими 

обставинами? 

 

№ 5. Справу про зґвалтування неповнолітньої Малиновської розглядав 

міський суд у складі трьох суддів. Під час з’ясування обставин справи у судді 

Стельмаха, що розглядав справу, стався серцевий напад, внаслідок чого він 

потрапив до лікарні. Лікарі констатували інфаркт міокарда. 

Чи може бути продовжений судовий розгляд справи у складі двох суддів? 

Які дії повинні бути вчинені? 

 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння 

навчального матеріалу теми, є: судове провадження; судовий розгляд; 

безпосередність дослідження доказів; безперервність судового розгляду; усність 

судового розгляду; незмінність складу суду; запасний суддя; судове засідання; 

головуючий судового засідання; розпорядок судового засідання; ухвала суду; 

межі судового розгляду; відкладення розгляду справи; зупинення розгляду 

справи; журнал судового засідання; зміна обвинувачення; додаткове 

обвинувачення; відмова від підтримання державного обвинувачення. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  
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 обґрунтування різних підходів до визначення поняття "судовий 

розгляд"; 

 визначення елементів системи загальних положень судового розгляду; 

 наведення загальної класифікації загальних положень судового 

розгляду 

 обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій у 

судовому розгляді; 

 узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства 

щодо судового розгляду; 

 пояснення змісту концепції спрощеного провадження. 

 обґрунтування різних підходів до визначення поняття судового 

розгляду; 

 визначення елементів судового розгляду; 

 наведення загальної характеристики окремих судових дій;  

 обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій у 

суді; 

 узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства 

щодо судового розгляду; 

 пояснення змісту дослідження доказів. 

 характеристика послідовності і змісту судових дебатів. 

 обґрунтування різних підходів до визначення поняття вирок суду. 

 визначення елементів вироку суду 

 наведення загальної класифікації властивостей вироку суду. 

 обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій 

при ухваленні вироку суду; 

 узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства 

щодо вироку суду; 

 пояснення змісту концепції правосудності вироку. 

 

Семінарське заняття 5. 

Тема 14.  Судовий розгляд. Судові рішення 

Ділова гра – судове засідання 

 

Не пізніше як за два тижні до заняття визначаються учасники ділової гри і 

вирішується, які саме ролі вони виконуватимуть.  

При підготовці до ділової гри потрібно детально вивчити нормативне 

регулювання процесуального порядку судового засідання, фабулу кримінальної 

справи і підготувати в письмовому вигляді виступи його учасників. Упродовж 

підготовки викладачами надаються консультації та роз’яснення по суті гри, а 

також допомога в організаційному забезпеченні її проведення. По закінченні 

ділової гри викладачами дається оцінка якості її проведення, відзначаються 

успішні виступи та недоліки. 

 

Фабула кримінального провадження (case) 

Калиненко Іван Іванович разом зі своїми знайомими Петриком Богданом 
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Богдановичем, Панфіловим Петром Петровичем і Маковською Аллою 

Анатоліївною в будинку № 12 по пров. Дніпровському 21 березня 2013 р. зранку 

вживали спиртні напої. Напившись, усі полягали спати. 

Приблизно о 23 годині за вказаною адресою прийшла громадянка 

Гонорова Євгенія Олегівна, з якою Калиненко зустрічався протягом тривалого 

часу. Побачивши Калиненка в постелі з іншою жінкою – Маковською, Гонорова 

обурилась і стала бити їх шваброю. 

Обвинувачений Калиненко устав з постелі і почав бити Гонорову, а потім 

ухопив кухонний ніж, який лежав на холодильнику, і наніс Гоноровій удар у 

живіт, заподіявши їй тяжке тілесне ушкодження. Після вчинення злочину 

Калиненко доставив потерпілу до лікарні. Під час стаціонарного лікування в 

потерпілої розвинувся перитоніт, внаслідок чого вона померла. 

Обвинувачений Калиненко у судовому засіданні винним себе визнав 

частково й показав, що 21 березня 2013 р. він разом зі своїми знайомими 

Петриком, Панфіловим і Маковською розпивали спиртні напої, потім полягали 

спати. Прокинувшись від якихось штовханів, він побачив, що громадянка 

Гонорова б'є шваброю жінку, яка лежала з ним поруч у постелі, і його самого. 

Обурившися, він піднявся з постелі й почав бити Гонорову. Потім схопив 

ножа, щоб налякати потерпілу, і в цей момент вона сама наштовхнулася на ножа. 

Як це все трапилося, Калиненко пояснити не може, бо до цього прийняв багато 

снотворного. Тяжкі тілесні ушкодження Гоноровій завдав ненавмисно. 

Злякавшися відповідальності, підсудний Калиненко доставив потерпілу до 

лікарні. По дорозі домовився з нею, щоб вона говорила, нібито вони були в 

ресторані й коли вийшли на вулицю, на них напали невідомі молодики, які хотіли 

вдарити ножем Калиненка, але Гонорова закрила його собою, в результаті чого й 

були завдані їй тілесні ушкодження. 

Потерпіла Гонорова показала на досудовому слідстві, що підозрюваного 

Калиненка вона знає з 2006 р., вони часто зустрічалися в будинку № 12 по 

пров. Дніпровському, куди вона прийншла й 21 березня 2013 р. Проникнувши у 

будинок через вікно, бо двері були замкнені, побачила Калиненка з іншою жінкою 

в постелі. Обурившись цим, схопила швабру й стана нею бити лежачих у постелі. 

Прокинувшись, обвинувачений почав бити її, потім схопив ножа і вдарив у живіт. 

Відчувши біль і побачивши рану, потерпіла попросила викликати швидку 

допомогу, їй стало шкода підсудного, й вони вирішили висунути версію про 

напад. 

Свідок Петрик показав суду, що 21 березня 2013 р. він розпивав із 

Калиненком, Панфіловим і Маковською спиртні напої у будинку, де тимчасово 

проживав Калиненко. Пізно ввечері він прокинувся від галасу в будинку й 

побачив, що Калиненко б'є його сестру – Гонорову, захистити яку він не міг через 

те, що був п'яний. Потім Гонорова раптом лягла, сказавши, що їй погано, і 

попросила викликати швидку допомогу. Вона показана Калиненку живіт, і він 

зрозумів, що Гонорова поранена. Після цього Калиненко взяв її на руки й виніс. 

Свідок Маковська показала, що 21 березня 2013 р. брала участь у розпиті 

спиртних напоїв на квартирі Калиненка. Після вечері лягла спати у великій 

кімнаті на ліжку, а троє чоловіків – Калиненко, Панфілов і Петрик – в цій же 

кімнаті дивилися телепередачу. Коли пізніше поруч ліг Калиненко, вона не чула. 
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У меншій кімнаті лягли спати Панфілов і Петрик. Вночі крізь сон відчула удари 

по руках, почула викрики. Хтось увімкнув світло. Вона побачила молоду жінку, 

як пізніше виявилося, це була Гонорова. Після того, як Гонорова кілька разів 

ударила Маковську і Калиненка, останній встав, кинувся до Гонорової й почав її 

бити. Між ними зав'язалася бійка чулися викрики Гонорової: «Не бий мене». 

Маковська намагалася втекти, але не змогла, бо двері були замкнені. Коли 

повернулася до кімнати, побачила на животі у Гонорової рану. Калиненко сказав, 

що сам віднесе потерпілу до лікарні, а потім повідомить до міліції. Вони пішли 

близько першої години ночі й додому не повернулися. 

Висновком судово-медичної експертизи та речовим доказом (кухонним 

ножем) підтверджується факт нанесення потерпілій тяжких тілесних ушкоджень 

гострим предметом. 

Висновком судово-медичної експертизи встановлено, що смерть 

потерпілої сталася внаслідок гострого запалення черевної стінки – перитоніту. 

За висновком експерта-психіатра Калиненко цілком усвідомлював свої дії і 

керував ними. 

У справі є акт судово-медичного освідування підсудного Калиненка, який 

свідчить про те, що він зловживає спиртними напоями й потребує лікування від 

алкоголізму. Обвинувачений не заперечує проти застосування до нього такого 

лікування. 

 

 

 

1.4. Самостійна робота студентів 

 

Шостий семестр 

Тема 1. Поняття та основні положення кримінального процесу 

Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій 

та наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати 

а) які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які 

основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які 

з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи. 

Питання для самоконтролю : 

- Яким є основний метод регулювання кримінально-процесуальних 

відносин? 

- З якими галузями права та навчальними дисциплінами пов’язане 

кримінальне процесуальне право? 

- Як співвідносяться поняття «кримінальний процес», «кримінальне 

судочинство», «правосуддя у кримінальних справах»? 

- Які Ви можете назвати види норм кримінального процесуального права? 

- Що вивчає наука кримінального процесуального права? 

- Які складові елементи поняття процесуальна форма? 

- Що таке "диференціація процесуальної форми"? 
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Тема 2. Засади кримінального провадження 

Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та 

наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) 

які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які 

основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які 

з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи. 

Питання для самоконтролю 

- Якими є наслідки порушення засад кримінального процесу? 

- Хто може відмовитися давати показання? 

- Який зміст принципу вільної оцінки доказів? 

- У чому полягає всебічність, повнота і неупередженість дослідження 

обставин справи? 

- З якого моменту рішення суду набувають ознаки обов’язковості? 

- Які судові рішення можуть бути оскаржені в апеляційному та 

касаційному порядку? 

- У чому полягає недоторканість права власності? 

 

Тема 3. Суб’єкти кримінального провадження 

Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та 

наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) 

які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які 

основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які 

з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи. 

Питання для самоконтролю : 

- Які суди розглядають кримінальні справи по першій, апеляційній, 

касаційній інстанції? 

- З якого моменту особа набуває статусу підозрюваного, обвинуваченого, 

підсудного, засудженого, виправданого? 

- Якими правами та обов’язками наділений свідок? 

- Яка відмінність процесуального статуса експерта і спеціаліста? 

- В яких слідчих діях обов’язково мають брати участь поняті? 

- Які заходи безпеки застосовуються до осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві? 

 

Тема 4. Докази і доказування в кримінальному процесі 

Проаналізувати позиції Верховного суду щодо властивостей доказів. 

Питання для самоконтролю : 

- Що є предметом вивчення теорії судових доказів? 

- Які Ви знаєте види істини у кримінальному судочинстві? 

- Який процесуальний порядок подання доказів? 

- Яке співвідношення зразків для експертного дослідження і речових 

доказів? 

- Який основний способ фіксації доказової інформації? 

- Які додаткові способи фіксації доказової інформації використовуються 

при провадженні слідчих дій? 

 



 27 

Тема 5. Процесуальні строки і процесуальні витрати 

Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та 

наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) 

які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які 

основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які 

з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи. 

Питання для самоконтролю : 

- Яким чином обраховуються строки у кримінальному судочинстві? 

- Яка відмінність між поняттями «строк» і «термін»? 

- Які є критерії визначення розумності строку? 

- Які види процесуальних строків існують у кримінальному процесі? 

- Які видатки входять до складу судових витрат 

 

Тема 6. Заходи забезпечення кримінального провадження 

Проаналізувати статистичні дані щодо застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження. 

Питання для самоконтролю : 

- У чому полягає відмінність особистого зобов’язання від зобов’язання про 

явку за викликом слідчого, прокурора, суду? 

- Яке співвідношення заходів процесуального примусу і слідчих дій? 

- Наведіть класифікації заходів забезпечення кримінального провадження. 

- Які спеціальні запобіжні заходи можуть застосовуватися до 

неповнолітніх? 

- Які спеціальні запобіжні заходи можуть застосовуватися до осіб, які 

захворіли на психічну хворобу? 

- В яких випадках може застосовуватися примусове лікування? 

 

Тема 7. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями 

чи бездіяльністю органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, 

досудове розслідування, прокуратури і суду 

Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та 

наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) 

які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які 

основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які 

з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи. 

Питання для самоконтролю : 

- Дайте визначення реабілітації в кримінальному процесі. 

- Що є підствою для відшкодування особі шкоди, завданої незаконними 

діями органів, що ведуть кримінальний процес? 

- Які види завданої шкоди незаконними діями судових та правоохоронних 

органів підлягають відшкодуванню? 

- Який процесуальний порядок вирішення питань про відшкодування 

шкоди, завданої незаконними діями органів, що ведуть кримінальний процес? 

- Які є види відшкодування майнової шкоди при реабілітації особи? 

- Які є способи компенсації моральної шкоди, завданої особі? 
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Сьомий семестр 

 

Тема 8. Загальні положення досудового розслідування 

Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та 

наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) 

які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які 

основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які 

з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи. 

Питання для самоконтролю : 

- Який процесуальний порядок об’єднання матеріалів досудових 

розслідувань в одне провадження? 

- За яких підстав допускається виділення матеріалів досудового 

розслідування в окреме провадження? 

- В яких випадках складається доручення слідчого? 

- До провадження яких слідчих дій обов’язково залучаються поняті? 

- Які суб’єкти мають повноваження утворити групу слідчих для 

розслідування злочинів? 

- Хто входить до складу слідчо-оперативної групи? 

 

Тема 9. Слідчі (розшукові) дії 

Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та 

наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) 

які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які 

основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які 

з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи. 

Питання для самоконтролю : 

- Які суб’єкти приймають рішення про провадження слідчих (розшукових) 

дій? 

- Які слідчі (розшукові) дії можуть провадитися без попереднього 

винесення постанови слідчого? 

- Які засоби фіксації ходу та результатів слідчих (розшукових) дій 

передбачає чинний КПК України? 

- Який зміст протоколу слідчої (розшукової) дії? 

- Які дії повинен вчинити слідчий для забезпечення цивільного позову і 

можливої конфіскації майна? 

- Які відмінності між негласними слідчими (розшуковими) діями та 

оперативно-розшуковими заходами? 

- Чи можуть матеріали негласних слідчих (розшукових) дій 

використовуватися у доказуванні? 

 

Тема 10. Повідомлення про підозру 

Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та 

наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) 

які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які 

основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які 

з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи. 
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Питання для самоконтролю : 

- В яких випадках здійснюється привід підозрюваного? 

- В яких випадках допускається застосування приводу підозрюваного 

без його попереднього виклику? 

- Який процесуальний документ складається про роз’яснення 

підозрюваному його прав на слідстві? 

- Які суб’єкти повинні бути присутніми при повідомленні про підозру 

особам з фізичними вадами (глухим, німим)? 

- Які суб’єкти повинні бути присутніми при повідомленні про підозру 

неповнолітнім? 

 

Тема 11. Зупинення і закінчення досудового розслідування 

Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та 

наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) 

які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які 

основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які 

з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи. 

Питання для самоконтролю : 

- Який процесуальний документ складається про відновлення зупиненого 

досудового розслідування? 

- Хто наділений правом оскаржити постанову про закриття кримінального 

провадження? 

- В якому порядку учасники кримінального судочинства знайомляться з 

матеріалами кримінального провадження? 

- Які рішення може прийняти прокурор щодо матеріалів, яка надійшли до 

нього з обвинувальним актом? 

- Яким чином закінчується досудове слідство у справах осіб, визнаних 

неосудними? 

 

Тема 12. Підсудність. Підготовче провадження в суді першої інстанції 

Проаналізувати в ЄРСР кримінальні провадження, які були не підсудні суду 

у який направлялись. 

Питання для самоконтролю : 

- Який порядок передання справи з одного суду до іншого? 

- Який суд вирішує питання про передання справи з одного суду до іншого 

в межах однієї області? 

- Який суд вирішує питання про передання справи з одного суду до іншого 

в межах різних областей? 

- Які рішення може прийняти суд за результатами підготовчого судового 

провадження? 

- В яких випадках суд за результатами підготовчого судового провадження 

може повернути обвинувальний акт, клопотання прокуророві? 

- Яні наслідки відмови у затвердженні угоди в стадії підготовчого судового 

провадження? 

 

Тема 13. Загальні положення судового розгляду 
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Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та 

наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) 

які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які 

основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які 

з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи. 

Питання для самоконтролю : 

- Дайте визначення загальних положень судового розгляду. 

- Яким чином реалізуються приписи принципу безпосередності 

дослідження показань, документів, речей судом першої інстанції? 

- Що означає засада рівності сторін в контексті подання та дослідження 

доказів? 

- В яких випадках допускається проведення закритого судового засідання? 

- У чому полягає керівна роль суду під час судового розгляду? 

- Чи має суд повноваження щодо додаткового залучення доказів з власної 

ініціативи? 

- У чому проявляється процесуальна рівноправність сторін судового 

провадження? 

 

Тема 14. Судовий розгляд. Судові рішення 

Проаналізувати виправдувальні вироки суду.  

- Назвіть засоби фіксації перебігу судового засідання. 

- В якій формі приймає процесуальні рішення суд першої інстанції? 

- Який порядок проведення процесуальних дій в режимі відеоконференції? 

- Яка структура судової промови прокурора? 

- Класифікуйте обвинувальні вироки суду. 

 

Тема 15. Провадження в суді апеляційної інстанції 

Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та 

наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) 

які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які 

основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які 

з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи. 

Питання для самоконтролю : 

- Які суди здійснюють перегляд судових рішень в апеляційній інстанції? 

- Який порядок доповнення, зміни і відкликання апеляції? 

- Яка відмінність між залишенням апеляції без руху і залишенням апеляції 

без розгляду? 

- В яких випадках суд апеляційної інстанції ухвалює свій вирок? 

- В чому полягають особливості оскарження ухвал слідчого судді в 

апеляційному порядку? 

 

Тема 16. Провадження в суді касаційної інстанції 

Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та 

наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) 

які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які 
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основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які 

з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи. 

Питання для самоконтролю : 

- Який суд переглядає судові рішення в касаційному порядку? 

- Визначіть порядок доповнення, зміни і відкликання касаційної скарги 

після її подання. 

- Які підготовчі дії повинен вчинити суд при підготовці до розгляду 

касаційної скарги? 

- В чому полягає зміст заборони повороту до гіршого? 

- Який зміст рішення суду касаційної інстанції? 

 

Тема 17. Провадження з перегляду судових рішень за нововиявленими 

та виключними обставинами  

Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та 

наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) 

які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які 

основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які 

з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи. 

Питання для самоконтролю : 

- Дайте визначення нововиявлених обставин. 

- Як співвідносяться нові і нововиявлені обставини? 

- Дайте визначення виклюючних обставин. 

- Які суб’єкти мають право ініціювати перегляд судових рішень за 

нововиявленими обставинами? 

- Які суб’єкти мають право подати заяву про перегляд судового рішення у 

зв’язку з виключними обставинами? 

- Які процесуальні рішення і з яких підстав можуть бути переглянуті 

Верховним Судом? 

 

Тема 18. Виконання судових рішень 

Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та 

наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) 

які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які 

основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які 

з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи. 

Питання для самоконтролю : 

- Які процесуальні дії повинен вчинити суд при зверненні вироку до 

виконання? 

- В чому полягають особливості звернення до виконання рішень судів 

апеляційної та касаційної інстанцій? 

- Які процесуальні рішення приймає суд під час виконання вироку? 

- Які процесуальні рішення пиймає суд після відбуття засудженим 

покарання? 

- В яких випадках судом може застосувати примусового лікування? 

 

Тема 19. Особливі порядки кримінального провадження 
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Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та 

наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) 

які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які 

основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які 

з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи. 

Питання для самоконтролю 

- Які складові елементи поняття процесуальна форма? 

- Що таке "диференціація процесуальної форми"? 

- В чому полягає соціальна зумовленість особливих порядків 

провадження? 

- Назвіть основні види особливих порядків провадження 

- Які Ви можете назвати проблеми застосування особливих порядків 

провадження 

- Яке визначення угод в кримінальному процесі Ви вважаєте 

оптимальним і чому? 

- Назвіть види угод. 

- Які умови укладення угод в кримінальному провадженні? 

- В чому полягають основні правозастосовні проблеми при укладенні 

угод? 

- Що таке "приватне обвинувачення"? 

- Які запобіжні заходи можуть бути застосовані до неповнолітніх? 

- Чи можуть застосовуватися запобіжні заходи до осіб, щодо яких 

здійснюється провадження щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру 

- Що є підставою для застосування примусових заходів медичного 

характеру? 

- Яка специфіка предмету доказування у провадженні щодо неповнолітніх 

та у провадженні про застосування примусових заходів медичного характеру? 

- Які особливості звільнення від кримінальної відповідальності 

неповнолітніх 

- Які особливості провадження щодо народного депутата України? 

- Чт можуть застосовуватися запобіжні заходи щодо судді? 

- Хто повідомляє про підозру адвокату? 

- Що таке "державна таємниця? 

-  Хто має доступ до матеріалів, які містять державну таємницю? 

-  Які особливості проведення експертизи у кримінальному провадженні, 

яке містить державну таємницю? 

- Які особливості кримінального провадження на території 

дипломатичних представництв? 

- У чому полягає потреба запровадження заочного провадження? 

- Які особливості досудового розслідування в заочному провадженні? 

- Які особливості судового розгляду в заочному провадженні? 

- У яких випадках можливе відновлення втраченого провадження? 

- Хто може ініціювати відновлення втраченого провадження? 

- У чому полягає потреба запровадження інституту кримінальних 

проступків? 
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- Які є особливості досудового розслідування проступків? 

- Які суб’єкти уповноважені здійснювати досудове розслідування 

проступків? 

 

Тема 20. Міжнародне співробітництво у сфері кримінального 

судочинства 

Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та 

наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) 

які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які 

основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які 

з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи. 

Питання для самоконтролю : 

- Дайте характеристику нормативно-правових актів, якими 

регламентується міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства. 

- Назвіть види правової допомоги у сфері кримінального судочинства. 

- У яких випадках особа може бути видана іншій державі? 

- Що таке тимчасовий і екстрадицій ний арешт? 

- Які суб’єкти беруть участь у міжнародному співробітництві у сфері 

кримінального судочинства? 

- Якими нормативно-правовими актами регламентується створення та 

діяльність Міжнародного кримінального суду? 

 

Тема 21. Кримінальний процес зарубіжних країн 

 

Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та 

наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) 

які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які 

основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які 

з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи. 

Питання для самоконтролю : 

- Дайте загальну характеристику кримінального судочинства в правовій 

системі США. 

- Які суди уповноважені розглядати кримінальні справи у 

Великобританії? 

- В чому полягають особливості надання правової допомоги та захисту 

у Великобританії? 

- Які стадії кримінального процесу у Франції? 

- Дайте характеристику основих засад судово-правових реформ в 

країнах СНД. 

- Які є форми спрощеного кримінального провадження у зарубіжних 

країнах? 
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1.5. Індивідуальні завдання 

 

Індивідуальні завдання передбачаються у формі індивідуальних завдань 

(контрольних робіт), індивідуальних науково-дослідних робіт та процесуальних 

документів (ІНДЗ).  

Завдання у формі ІНДЗ обирається студентом добровільно на початку семестру. 

Виконання індивідуального завдання у формі ІНДЗ може передбачати: 

- підбір та опрацювання літератури за темою; 

- складання плану і виконання роботи; 

- презентація ІНДЗ на практичних заняттях (виступ до 5 хвилин).  

Завдання у формі реферату обирається студентом добровільно або закріплюється 

за студентом викладачем протягом семестру і виконується за усталеними 

вимогами.  

Завдання у формі складання процесуальних документів закріплюється за 

студентом викладачем на початку другого семестру і має бути виконане до 

початку контролю. 

 

1.5.1. Теми індивідуальних завдань (контрольних робіт). 

 

1. Поняття та завдання кримінального процесу. 

2. Історичні форми кримінального процесу.  

3. Кримінально-процесуальні відносини і кримінально-процесуальна 

діяльність. 

4. Поняття процесуальної форми. Єдність та диференціація процесуальної 

форми. 

5. Поняття, система та характеристика кримінально-процесуальних функцій. 

6. Процесуальні гарантії: поняття і система. 

7. Поняття, завдання та ознаки стадій кримінального процесу. 

8. Джерела кримінально-процесуального права. 

9. Чинність кримінально-процесуального закону в часі, просторі, за колом 

осіб. 

10. Система принципів кримінального процесу. 

11. Принцип законності та рівності всіх перед законом і судом.  

12. Принцип публічності. 

13. Принцип незалежності суддів і підкорення їх лише закону.  

14. Принцип змагальності у кримінальному процесі.  

15. Принцип презумпції невинуватості. 

16. Принцип забезпечення права на захист. 

17. Принцип забезпечення свободи та недоторканності особи. 

18. Поняття та класифікація суб’єктів кримінального процесу. 

19. Правовий статус суду та судді. 

20. Правовий статус прокурора.  

21. Правовий статус слідчого. 

22. Правовий статус підозрюваного і обвинуваченого. 

23. Правовий статус потерпілого. 

24. Правовий статус цивільного позивача і цивільного відповідача. 
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25. Правовий статус захисника. 

26. Поняття, види та порядок застосування заходів безпеки. 

27. Поняття та властивості доказів. 

28. Проблеми класифікація судових доказів. 

29. Предмет доказування у кримінальному судочинстві.  

30. Поняття та елементи процесу доказування.  

31. Подання доказів у кримінальному провадженні. 

32. Поняття та види процесуальних джерел доказів. 

33. Показання свідка: поняття і зміст. 

34. Показання потерпілого: поняття і зміст. 

35. Показання підозрюваного та обвинуваченого: поняття і зміст. 

36. Висновок експерта. 

37. Речові докази: поняття і види. 

38. Документи: поняття і види. 

39. Поняття та види процесуальних строків. 

40. Поняття процесуальних витрат і вирішення питання щодо них. 

41. Поняття і система запобіжних заходів.  

42. Порядок обрання, зміни та скасування запобіжних заходів. 

43. Застава як запобіжний захід. 

44. Тримання під вартою як запобіжний захід. 

45. Домашній арешт як запобіжний захід. 

46. Поняття, підстави, умови та затримання. 

47. Поняття та види підслідності.  

48. Строки досудового розслідування та порядок їх продовження. 

49. Об'єднання і виділення матеріалів кримінального провадження. 

50. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами. 

51. Поняття, загальні засади провадження слідчих дій. 

52. Допит свідка. 

53. Допит потерпілого.  

54. Допит підозрюваного. 

55. Пред’явлення для впізнання живих осіб. 

56. Слідчий експеримент. 

57. Поняття та види огляду.  

58. Освідування: поняття та порядок проведення.  

59. Ексгумація трупа. 

60. Поняття, види і порядок проведення обшуку. 

61. Накладення арешту на кореспонденцію. 

62. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та 

електронних інформаційних систем. 

63. Експертиза у кримінальному провадженні. 

64. Повідомлення про підозру у кримінальному процесі. 

65. Поняття, підстави та процесуальний порядок зупинення та відновлення 

досудового розслідування. 

66. Форми закінчення досудового розслідування. 

67. Зміст обвинувального висновку та додатків до нього. 

68. Підстави та процесуальний порядок закриття кримінального провадження. 
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69. Підстави та процесуальний порядок звернення до суду з клопотанням про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

70. Поняття підсудності та її види. 

71. Поняття і значення стадії підготовчого судового провадження. 

72. Суть, завдання та значення стадії судового розгляду. 

73. Види ухвал суду та порядок їх винесення.  

74. Межі судового розгляду.  

75. Поняття, значення підготовчої частини судового засідання. 

76. Поняття та значення судового слідства.  

77. Суть, значення та порядок судових дебатів.  

78. Поняття, види та значення вироку.  

79. Поняття, завдання, та основні властивості апеляційного провадження.  

80. Поняття, зміст, строки і порядок подання апеляційних скарг. 

81. Порядок розгляду справи в суді апеляційної інстанції. 

82. Підстави для зміни та скасування вироку місцевого суду.  

83. Процесуальні рішення суду апеляційної інстанції. 

84. Поняття, завдання, види та основні властивості касаційного провадження. 

85. Поняття, зміст, строки і порядок подання касаційної скарги. 

86. Поняття і завдання стадії виконання судового рішення. 

87. Поняття та специфіка провадження в порядку приватного обвинувачення. 

88. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру.  

89. Специфіка доказування в кримінальному провадженні про злочини 

неповнолітніх.  

90. Особливості досудового розслідування кримінальних правопорушень, 

вчинених неповнолітніми. 

91. Застосування примусових заходів виховного характеру. 

92. Кримінальне провадження на підставі угод. 

93. Кримінальне провадження щодо кримінальних проступків. 

94. Форми міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства. 

95. Видача (екстрадиція) особи. 

96. Перейняття кримінального провадження як форма міжнародного 

співробітництва. 

97. Надання міжнародно-правової допомоги у кримінальному провадженні. 

98. Поняття реабілітації у кримінальному судочинстві. 

99. Цивільний позов у кримінальному судочинстві. 

100. Перегляд судових рішень за ново виявленими обставинами. 

 

1.5.2. Теми науково-дослідних завдань 

 

1.  Особливості кримінального провадження щодо малолітніх у віці від 

одинадцяти років до досягнення віку кримінальної відповідальності. 

2.  Підстави і порядок виконання вироків судів іноземних держав на території 

України. 

3.  Проблеми диференціації кримінального судочинства в Україні. 

4.  Проблеми запровадження суду присяжних в Україні. 
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5.  Кримінальне провадження щодо кримінальних проступків як різновид 

спрощеного провадження. 

6.  Провадження на підставі угод: міжнародний досвід та історія розвитку в 

Україні. 

7.  Проблеми застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. 

8.  Проблеми застосування до підозрюваних, обвинувачених електронних засобів 

контролю. 

9.  Застава як запобіжний захід альтернативний взяттю під варту. 

10.  Проблеми застосування процесуального примусу до потерпілого та свідка. 

11.  Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: новели 

кримінального процесуального законодавства.  

12.  Роль слідчого судді у вирішенні питання про застосування запобіжних 

заходів. 

13.  Закінчення досудового розслідування у формі звернення до суду з 

обвинувальним актом. 

14.  Проблеми закриття кримінального провадження в стадії досудового 

розслідування. 

15.  Проблеми ухвалення виправдувального вироку в Україні. 

16.  Проблеми класифікації доказів у кримінальному судочинстві. 

17.  Структура доказування у кримінальному процесі. 

18.  Поняття документів за новим кримінальним процесуальним законодавством 

України. 

19.  Проблеми збирання доказів у кримінальному провадженні стороною захисту. 

20.  Правила допустимості доказів у кримінальному судочинстві України. 

 

1.5.3. Перелік процесуальних документів 

 

1. Протокол усної заяви про вчинення злочину. 

2. Письмова заява про вчинений злочин. 

3. Постанова про виділення матеріалів досудового розслідування. 

4. Постанова про об’єднання матеріалів досудового розслідування. 

5. Клопотання слідчого про продовження строку дізнання до двох місяців. 

6. Клопотання слідчого про продовження строку досудового слідства до трьох 

місяців. 

7. Клопотання слідчого про продовження строку досудового слідства до шести 

місяців. 

8. Клопотання прокурора про продовження строку досудового слідства до 

дванадцяти місяців. 

9. Постанова прокурора про продовження строку дізнання до двох місяців. 

10. Постанова прокурора про продовження строку досудового слідства до трьох 

місяців. 

11. Постанова прокурора про продовження строку досудового слідства до 

шести місяців. 

12. Постанова прокурора про продовження строку досудового слідства до 

дванадцяти місяців. 
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13. Постанова прокурора про відмову в продовженні строку дізнання до двох 

місяців. 

14. Постанова прокурора про відмову в продовженні строку досудового 

слідства до трьох місяців. 

15. Постанова прокурора про відмову в продовженні строку досудового 

слідства до шести місяців. 

16. Постанова прокурора про відмову в продовженні строку досудового 

слідства до дванадцяти місяців. 

17. Клопотання захисника про надання матеріалів досудового розслідування 

для ознайомлення. 

18. Заява особи про залучення її до провадження як потерпілого. 

19. Постанова слідчого про відмову у визнанні особи потерпілим. 

20. Скарга до слідчого судді на постанову слідчого про відмову у визнанні 

особи потерпілим. 

21. Цивільний позов фізичної особи у кримінальному процесі. 

22. Цивільний позов юридичної особи у кримінальному процесі. 

23. Постанова слідчого про залучення законного представника підозрюваного.  

24. Ухвала суду про залучення законного представника обвинуваченого. 

25. Постанова прокурора про залучення законного представника потерпілого. 

26. Постанова слідчого про допуск до участі у справі захисника-адвоката. 

27. Постанова слідчого про залучення захисника за призначенням. 

28. Ухвала слідчого судді про залучення захисника за призначенням. 

29. Постанова прокурора про залучення захисника для проведення окремої 

процесуальної дії. 

30. Протокол про відмову від захисника. 

31. Протокол про заміну захисника. 

32. Повідомлення про підозру. 

33. Протокол затримання особи. 

34. Клопотання прокурора про дозвіл на затримання з метою приводу. 

35. Ухвала слідчого судді про затримання особи з метою приводу. 

36. Клопотання слідчого про затримання особи з метою приводу. 

37. Клопотання слідчого про привід підозрюваного. 

38. Ухвала слідчого судді про привід підозрюваного. 

39. Ухвала суду про привід свідка. 

40. Клопотання слідчого про накладення грошового стягнення. 

41. Ухвала слідчого судді про накладення грошового стягнення. 

42. Клопотання прокурора про відсторонення підозрюваного від посади. 

43. Ухвала слідчого судді про відсторонення підозрюваного від посади. 

44. Клопотання слідчого про тимчасове вилучення майна. 

45. Ухвала слідчого судді про тимчасове вилучення майна. 

46. Клопотання слідчого про накладення арешту на майно. 

47. Ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно. 

48. Клопотання підозрюваного про скасування арешту майна. 

49. Ухвала слідчого судді про скасування арешту майна. 

50. Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді 

особистого зобов’язання. 
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51. Ухвала слідчого судді про застосування до підозрюваного особистого 

зобов’язання. 

52. Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді 

особистої поруки. 

53. Ухвала слідчого судді про застосування до підозрюваного особистої 

поруки. 

54. Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді 

домашнього арешту. 

55. Ухвала слідчого судді про застосування до підозрюваного домашнього 

арешту. 

56. Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді 

застави. 

57. Ухвала слідчого судді про застосування до підозрюваного застави. 

58. Ухвала суду про звернення застави в дохід держави. 

59. Клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою. 

60. Ухвала слідчого судді про застосування до підозрюваного тримання під 

вартою. 

61. Клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою. 

62. Ухвала слідчого судді про продовження строку тримання під вартою. 

63. Клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу. 

64. Ухвала слідчого судді про зміну запобіжного заходу. 

65. Клопотання прокурора про передання неповнолітнього підозрюваного під 

нагляд. 

66. Ухвала слідчого судді про передання неповнолітнього підозрюваного під 

нагляд батьків. 

67. Ухвала слідчого судді про передання неповнолітнього підозрюваного під 

нагляд адміністрації дитячої установи. 

68. Протокол допиту підозрюваного. 

69. Протокол допиту неповнолітнього підозрюваного. 

70. Протокол допиту свідка. 

71. Протокол допиту малолітнього свідка. 

72. Протокол допиту потерпілого. 

73. Протокол допиту глухонімого свідка. 

74. Протокол допиту свідка, який не володіє мовою судочинства. 

75. Протокол одночасного допиту декількох осіб. 

76. Протокол пред’явлення особи для впізнання. 

77. Протокол пред’явлення предмету для впізнання. 

78. Протокол пред’явлення особи для впізнання за фотокартками. 

79. Протокол пред’явлення особи для впізнання поза візуальним 

спостереженням. 

80. Протокол пред’явлення трупа для впізнання. 

81. Клопотання слідчого про надання дозволу на обшук житла. 

82. Клопотання слідчого про надання дозволу на обшук автомобіля. 

83. Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку в житлі. 

84. Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку в автомобілі. 
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85. Клопотання слідчого про надання дозволу на огляд житла. 

86. Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення огляду житла. 

87. Клопотання слідчого про надання дозволу на проведення слідчого 

експерименту в житлі. 

88. Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення слідчого експерименту в 

житлі. 

89. Протокол обшуку в житлі чи іншому володінні особи. 

90. Протокол огляду місця події. 

91. Протокол огляду трупа. 

92. Протокол слідчого експерименту. 

93. Протокол огляду речового доказу. 

94. Постанова про проведення освідування. 

95. Протокол освідування. 

96. Постанова про проведення ексгумації трупа. 

97. Протокол ексгумації трупа. 

98. Клопотання захисника про залучення експерта для проведення 

психіатричної експертизи. 

99. Ухвала слідчого судді про проведення медичної експертизи. 

100. Ухвала слідчого судді про проведення психіатричної експертизи. 

101. Постанова прокурора про залучення експерта для проведення 

медичної експертизи. 

102. Постанова прокурора про залучення експерта для проведення 

балістичної експертизи. 

103. Постанова прокурора про залучення експерта для проведення 

дактилоскопічної експертизи. 

104. Постанова прокурора про залучення експерта для проведення 

почеркознавчої експертизи. 

105. Постанова прокурора про залучення експерта для проведення 

технічної експертизи документів. 

106. Ухвала слідчого судді про надання дозволу на одержання зразків крові 

для експертного дослідження. 

107. Ухвала слідчого судді про призначення комплексної психолого-

психіатричної експертизи (для визначення загального розвитку 

неповнолітнього). 

108. Клопотання прокурора про надання дозволу на накладення арешту на 

кореспонденцію. 

109. Ухвала слідчого судді про надання дозволу на накладення арешту на 

кореспонденцію. 

110. Протокол огляду затриманої кореспонденції. 

111. Протокол виїмки кореспонденції. 

112. Клопотання прокурора про надання дозволу на зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж. 

113. Ухвала слідчого судді про надання дозволу на зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж. 

114. Постанова слідчого про закриття кримінального провадження. 
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115. Постанова прокурора про закриття кримінального провадження у 

зв’язку з відсутністю події злочину. 

116. Постанова прокурора про закриття кримінального провадження у 

зв’язку з відсутністю в діянні підозрюваного складу злочину. 

117. Постанова прокурора про закриття кримінального провадження у 

зв’язку зі смертю підозрюваного. 

118. Постанова прокурора про закриття кримінального провадження у 

зв’язку з відмовою потерпілого від обвинувачення. 

119. Обвинувальний акт по справі про крадіжку з житла. 

120. Обвинувальний акт по справі про згвалтування. 

121. Обвинувальний акт по справі про умисне вбивство. 

122. Обвинувальний акт по справі про грабіж. 

123. Обвинувальний акт по справі про хуліганство. 

124. Обвинувальний акт по справі про тяжкі тілесні ушкодження. 

125. Клопотання прокурора про застосування примусових заходів 

медичного характеру. 

126. Клопотання прокурора про застосування примусових заходів 

виховного характеру. 

127. Клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності. 

128. Постанова про зупинення досудового розслідування (за п. 1 ст. 280 

КПК). 

129. Постанова про зупинення досудового розслідування (за п. 2 ст. 280 

КПК). 

130. Постанова про оголошення підозрюваного у розшук. 

131. Постанова про відновлення досудового розслідування. 

132. Скарга на постанову слідчого про зупинення досудового 

розслідування. 

133. Скарга на постанову прокурора про закриття кримінального 

провадження. 

134. Клопотання захисника про проведення слідчої (розшукової) дії. 

135. Скарга захисника на постанову слідчого про відмову в задоволенні 

клопотання про проведення слідчої (розшукової) дії. 

136. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді про застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

137. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді про продовження строку 

тримання під вартою. 

138. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді про застосування 

запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. 

139. Ухвала слідчого судді про поміщення особи до приймальника-

розподільника для дітей. 

140. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді про накладення арешту на 

майно. 

141. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді про відсторонення 

підозрюваного від посади. 

142. Ухвала суду про призначення судового розгляду. 
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143. Ухвала суду про повернення обвинувального акту прокуророві. 

144. Ухвала суду про направлення обвинувального акту для визначення 

підсудності. 

145. Виправдувальний вирок суду першої інстанції (за п. 1 ч. 1 ст. 373 

КПК). 

146. Виправдувальний вирок суду першої інстанції (за п. 2 ч. 1 ст. 373 

КПК). 

147. Виправдувальний вирок суду першої інстанції (за п. 3 ч. 1 ст. 373 

КПК). 

148. Обвинувальний вирок суду першої інстанції (з призначенням 

покарання). 

149. Обвинувальний вирок суду першої інстанції (зі звільненням від 

відбування покарання). 

150. Окрема думка судді. 

151. Ухвала про застосування примусових заходів медичного характеру. 

152. Ухвала про застосування примусових заходів виховного характеру. 

153. Апеляційна скарга на вирок суду першої інстанції у зв’язку з 

неповнотою судового розгляду. 

154. Апеляційна скарга на вирок суду першої інстанції у зв’язку з 

невідповідністю висновків суду фактичним обставинам кримінального 

провадження. 

155. Апеляційна скарга на вирок суду першої інстанції у зв’язку з істотним 

порушенням вимог кримінального процесуального закону. 

156. Апеляційна скарга на вирок суду першої інстанції у зв’язку із 

неправильним застосуванням закону про кримінальну відповідальність. 

157. Вирок суду апеляційної інстанції. 

158. Ухвала суду апеляційної інстанції про застосування примусових 

заходів медичного характеру. 

159. Ухвала суду апеляційної інстанції про застосування примусових 

заходів виховного характеру. 

160. Ухвала суду апеляційної інстанції про залишення вироку без змін. 

161. Ухвала суду апеляційної інстанції про скасування вироку і ухвалення 

нового вироку. 

162. Ухвала суду апеляційної інстанції про скасування вироку і закриття 

кримінального провадження. 

163. Ухвала суду апеляційної інстанції про скасування вироку і 

призначення нового розгляду в суді першоїінстанції. 

164. Ухвала суду апеляційної інстанції про зміну вироку. 

165. Касаційна скарга захисника засудженого на судове рішення. 

166. Касаційна скарга прокурора на судове рішення. 

167. Заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України. 

168. Ухвала Верховного Суду України про задоволення заяви про перегляд 

судового рішення. 

169. Ухвала Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви про 

перегляд судового рішення. 
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170. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами. 

 

1.5.4 Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань 

 

Метою виконання індивідуальних завдань і науково-дослідних робіт є 

закріплення і систематизація студентами отриманих знань у процесі участі в 

аудиторних заняттях і самостійної роботи. 

Для виконання рефератів і науково-дослідних завдань студенти повинні 

використовувати законодавчі та підзаконні акти, методичні матеріали, науково-

монографічну літературу, статистичні дані, аналітичну інформацію та практику 

діяльності судових і правоохоронних органів.  

Індивідуальне науково-дослідне завдання студентів денної форми 

навчання виконується у межах годин, відведених для самостійної роботи 

студента. Тема ІНДЗ обирається студентом добровільно і закріплюється за 

студентом викладачем на початку семестру. Тема ІНДЗ у формі реферату 

обирається студентом добровільно або закріплюється за студентом викладачем 

протягом семестру.  

Роботи виконуються комп’ютерним способом з одностороннім 

розміщенням тексту на папері формату А4 (210 мм х 297 мм) з дотриманням 

прийнятих у діловодстві стандартних берегів: лівого – 30 мм, верхнього та 

нижнього – 20 мм, правого – не менше 10 мм. 

Обсяг роботи має забезпечувати належне висвітлення теми і не повинен 

перевищувати: реферату – 10, науково-дослідної роботи – 20 сторінок 

друкованого тексту шрифтом Times New Roman кеглем 14 з півторачним 

міжрядковим інтервалом. 

Робота починається з титульного аркуша. Нумерація аркушів роботи 

починається з титульного аркуша. Номер на титульному аркуші не 

проставляється. 

Титульний аркуш реферату оформлюється за зразком 1. В тексті реферату 

вступ, розділи та висновки структурно не виділяються. Після тексту реферату 

подається список використаних джерел, нижче якого рукописним способом 

зазначаються дата виконання реферату і особистий підпис студента. 

Титульний аркуш науково-дослідної роботи оформлюється за зразком 2. 

Науково-дослідна робота повинна бути структурованою, тобто після титульного 

аркуша містити: план, вступ, три (два) розділи, висновки, список використаних 

джерел. Розділи плану роботи формулюються самостійно студентом як 

найважливіші напрями розкриття її теми (зразок 3). Науково-дослідна робота 

повинна містити певну новизну отриманих результатів дослідження. Нижче 

списку використаних джерел рукописним способом зазначаються дата виконання 

науково-дослідної роботи і особистий підпис студента.  
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Зразок 3 
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РОЗДІЛ 2. Порядок подання матеріалів оперативно-розшукової  

діяльності органам, які здійснюють досудове розслідування………………… 9 

РОЗДІЛ 3. Використання матеріалів оперативно-розшукової  

діяльності у доказуванні……………………………………………………….... 13 
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………… 19 

 

1.6. Підсумковий контроль 

 

1.6.1 Питання для підсумкового контролю 

 

1. Історичні форми кримінального процесу. Обвинувальний, інквізиційний, 

змагальний, змішаний кримінальний процес 

2. Поняття, система та характеристика кримінально-процесуальних функцій. 

3. Кримінальне процесуальне право як галузь права. Співвідношення з іншими 

галузями права. 

4. Джерела кримінального процесуального права. 

5. Система кримінального процесуального права. Структура загальної та 

особливої частин. Поняття, завдання та ознаки стадій кримінального 

провадження. 

6. Поняття процесуальної форми. Єдність та диференціація процесуальної 

форми. 

7. Процесуальні гарантії: поняття і система. 

8. Кримінально-процесуальні відносини і кримінально-процесуальна 

діяльність. Процесуальні дії та рішення. 

9. Засада недоторканності особистого та сімейного життя. 

10. Засада забезпечення свободи та недоторканності особи. 

11. Засада забезпечення права на захист. 

12. Засада презумпції невинуватості. 

13. Засада державної мови судочинства. 

14. Засада гласності судового розгляду справи. 

15. Засада забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи 

бездіяльності. 

16. Засада змагальності у кримінальному процесі. 

17. Засада безпосередності та усності. 

18. Засада змагальності у кримінальному процесі. 

19. Засада публічності. 

20. Засада рівності всіх перед законом і судом. 

21. Засада законності. 
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22. Поняття суб’єктів кримінального процесу та структура їх правового 

статусу. 

23. Класифікація суб’єктів кримінального процесу. 

24. Правовий статус суду. 

25. Правовий статус слідчого судді. 

26. Правовий статус прокурора. 

27. Правовий статус слідчого. 

28. Правовий статус підозрюваного і обвинуваченого. 

29. Правовий статус потерпілого. 

30. Правовий статус захисника. 

31. Органи та особи, які здійснюють досудове провадження. 

32. Правовий статус представників потерпілого, цивільного позивача і 

цивільного відповідача, законних представників. 

33. Обставини, які виключають можливість участі судді, прокурора, слідчого, 

захисника. Порядок заявлення та вирішення відводів, усунення захисника. 

34. Поняття, види та порядок застосування заходів безпеки. 

35. Поняття процесуального джерела доказів. Види процесуальних джерел 

доказів. 

36. Поняття та властивості доказів. 

37. Класифікація судових доказів. 

38. Поняття предмету доказування. 

39. Поняття процесу доказування. Обов’язок та суб’єкти доказування. 

Елементи процесу доказування.  

40. Показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого. 

41. Висновок експерта. 

42. Речові докази: поняття і види. 

43. Протоколи слідчих (розшукових) дій. 

44. Документи: поняття і види. 

45. Поняття, види, правила обчислення процесуальних строків. 

46. Поняття процесуальних витрат і вирішення питання щодо них. 

47. Поняття, мета застосування та правові властивості процесуального 

примусу. Види процесуального примусу. Заходи забезпечення 

кримінального провадження. 

48. Поняття і система запобіжних заходів. Обрання, зміна та скасування 

запобіжних заходів. 

49. Особисте зобов’язання. 

50. Застава як запобіжний захід. 

51. Поняття запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підстави, 

умови, процесуальний порядок взяття під варту. 

52. Строки тримання під вартою, порядок їх продовження. 

53. Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу в суді. 

54. Поняття, підстави, умови та затримання. Процесуальний порядок 

затримання. 

55. Привід: поняття та порядок застосування. 

56. Домашній арешт. 

57. Допити свідка, потерпілого, підозрюваного. 
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58. Одночасний допит декількох осіб. 

59. Пред’явлення для впізнання живих осіб. Особливості пред’явлення для 

впізнання за фотознімками, речей, трупа. 

60. Слідчий експеримент. 

61. Огляд, його види, підстави, умови та порядок проведення. 

62.  Освідування. 

63. Ексгумація трупа. 

64. Обшук: поняття, підстави, процесуальний порядок проведення. 

65. Порядок залучення експерта. Одержання зразків для порівняльного 

дослідження. 

66. Накладення арешту на кореспонденцію, зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж та електронних інформаційних систем. 

67. Негласні слідчі (розшукові) дії. 

68. Підслідність. Види підслідності. Вирішення спорів про підслідність. 

69. Строки дізнання і досудового слідства. Порядок продовження строків. 

70. Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування. 

71. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами. 

72. Таємниця слідства. Ознайомлення з матеріалами досудового слідства. 

Відкриття матеріалів досудового розслідування. 

73. Кримінально-процесуальні акти досудового розслідування. 

74. Поняття, підстави та процесуальний порядок зупинення та відновлення 

кримінального провадження. 

75. Повідомлення про підозру. Підстави, процесуальний порядок. Зміна 

повідомлення підозри. 

76. Форми закінчення досудового розслідування. 

77. Поняття та підстави прийняття рішення про звернення до суду з 

обвинувальним актом. Зміст обвинувального акту, додатки до нього. 

78. Процесуальні дії слідчого під час закінчення кримінального провадження, 

відкриття матеріалів досудового провадження. 

79. Процесуальні дії та рішення прокурора по справі, що надійшла від слідчого 

з обвинувальним актом. 

80. Підстави та процесуальний порядок закриття кримінального провадження в 

досудовому слідстві. 

81. Підстави та процесуальний порядок направлення клопотання до суду у 

зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності. 

82. Поняття підсудності, її види. Передача справи з одного суду до іншого. 

Неприпустимість спорів про підсудність. 

83. Поняття і значення стадії підготовчого судового провадження. 

84. Поняття, значення підготовчої частини судового засідання. 

85. Суть, завдання та значення стадії судового розгляду. 

86. Поняття та система загальних положень судового розгляду. 

87. Повноваження головуючого, розпорядок судового засідання, заходи, які 

застосовуються до порушників порядку судового засідання. 

88. Межі судового розгляду. Зміна обвинувачення в суді. 

89. Суб'єкти судового розгляду, обов’язкова участь в судовому розгляді, 

наслідки неявки. 
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90. Закриття кримінального провадження в суді. 

91. Участь захисника в досудовому слідстві. Визнання потерпілим, цивільним 

позивачем, притягнення особи як цивільного відповідача на досудовому 

слідстві. Участь понятих, перекладача і спеціаліста у досудового слідстві. 

92. Поняття, суть та значення вироку. Питання, що вирішуються судом при 

ухваленні вироку. 

93. Види ухвал суду та порядок їх винесення. 

94. Відкладення та зупинення розгляду справи. 

95. Поняття та значення дослідження доказів в стадії судового розгляду. 

96. Особливості скороченого судового розгляду. 

97. Суть, значення та порядок судових дебатів. Промови сторін і репліки. 

Останнє слово обвинуваченого. 

98. Фіксація судового розгляду. 

99. Види вироків. Структура та зміст вироку. 

100. Поняття, завдання, види та основні властивості апеляційного 

провадження. Місце апеляційного провадження в системі оскарження 

процесуальних рішень. 

101. Процесуальні рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному 

порядку та суб’єкти, наділені правом подавати апеляції. 

102. Загальні умови апеляційного провадження. 

103. Поняття, вимоги що змісту, строки і порядок подання апеляції на 

вирок суду першої інстанції. 

104. Процесуальні дії та рішення апеляційного суду при підготовці до 

розгляду справи за апеляцією на вирок суду першої інстанції. 

105. Порядок розгляду справи в суді апеляційної інстанції. 

106. Підстави для зміни та скасування вироку суду першої інстанції. 

Процесуальні рішення суду апеляційної інстанції. 

107. Особливості апеляційного оскарження ухвал слідчого судді. 

108. Поняття, загальні умови, види та основні властивості касаційного 

провадження. 

109. Процесуальні рішення, які можуть бути оскаржені касаційному 

порядку та суб’єкти, наділені правом подавати касаційні скарги. 

110. Поняття, вимоги що змісту, строки і порядок подання касаційної 

скарги. 

111. Поняття і завдання стадії виконання судового рішення. Набрання 

вироком законної сили і звернення його до виконання. 

112. Питання, які вирішуються судом в стадії виконання судового рішення. 

113. Поняття та специфіка кримінального провадження у формі 

приватного обвинувачення. 

114. Віддання неповнолітнього обвинуваченого під нагляд. 

115. Поняття, види та підстави застосування примусових заходів 

медичного характеру. 

116. Специфіка досудового провадження та судового розгляду у 

провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру. 

117. Особливості досудового розслідування у кримінальному провадженні 

щодо злочинів неповнолітніх. 
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118. Особливості судового розгляду у кримінальному провадженні про 

суспільно-небезпечні діяння неповнлітніх. 

119. Угоди про визнання винуватості в кримінальному провадженні.  

120. Угоди про примирення в кримінальному провадженні. 

 

Приклад екзаменаційного білету 

 

1. Поняття суб’єктів кримінального процесу та структура їх правового статусу. 

2. Показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого. 

3. Форми закінчення досудового розслідування. 

4. При складанні протоколу затримання за підозрою у вчиненні злочину Лисенка, 

він зазначив, що бажає мати захисником адвоката Василюка. Слідчий не зміг 

зв’язатися з Василюком і допитав Лисенка без захисника. В ході допиту Лисенко 

зізнався де саме він заховав викрадені речі (ноутбук і мобільний телефон). У 

вказаному місці за ухвалою слідчого судді було проведено обшук і виявлено 

названі речі. 

Чи є допустимим джерелом доказів показання Лисенка? Чи є допустимим 

джерелом доказів протокол обшуку та речові докази (виявлені речі)? 

 

2. Схема нарахування балів 

2.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється 

відповідно до такої схеми: 

 

 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 Інші форми та види 

навчальної діяльності  

 

   

      

 100 балів    

       

        

Очна (денна,вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 Всі  

форми навчання 

        

10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 100 балів – 

за результатами  виконання  

і захисту курсової роботи 

        

40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 25 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

  

        

20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

  

        

         

 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

 

  +    

 Додаткові бали   
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2.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної 

дисципліни, обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих 

лекцій і кількості лекцій, передбачених навчальним планом, і визначається згідно 

з додатками 1 і 2 до Положення про організацію освітнього процесу в 

Хмельницькому університеті управління та права     імені Леоніда Юзькова.   

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 6 лекційних занять за 

заочною формою навчання. 

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів: 

 

№ 

з/п 

  Форма 

навчання 

Кількість 

лекцій за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Заочна 6 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

 

2.3. З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 5 семінарських 

занять за денною формою навчання.  

Обсяг балів, передбачений для нарахування за самостійну роботу, 

розподіляється так: до 20 балів за виконання індивідуальних завдань (реферату).  

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умови 

успішного їх виконання та захисту (публікації у виданні, публічного виступу 

тощо).  

2.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої кількості 

балів за самостійну роботу студентів та виконання індивідуальних завдань, 

наведено в наступні таблиці: 

№ 

з/п 

7 тем Номер теми Усього  

балів 

1 2 3 4 5 6 7 16 

1. Максимальна 

кількість балів за 

самостійну роботу 

1 1 1 1 1 1 1 

2. Максимальна 

кількість балів за 

індивідуальне 

завдання 

6 4 

 Усього балів  20 

 

 

3. Рекомендовані джерела 

3.1. Рекомендовані джерела до всіх тем: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. 

2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості 

Верховної Ради України. – 2001. – №№25–26. – Ст. 131. 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. // 

Відомості Верховної Ради України. –2013, № 9-10, № 11-12, № 13. – Cт.88. 
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4. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 2 червня 2016 року № 

1402-VIII // Відомості Верховної Ради України. – Відомості Верховної Ради. – 

2016. – № 31. – Ст.545. 

5. Кримінальний процес : [підручник] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. 

Туманянц та ін. ; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. 

Шило. - X. : Право, 2013.-824 с 

6. Кримінальне процесуальне право України : [навчальний посібник] / За 

редакцією професорів В. Г. Гончаренка та В. А. Колесника. – К.: Юстиніан, 2014. 

– 576 с. 

7. Кримінальний процес   [підручник] / За ред. В.В. Коваленка, Л.Д. 

Удалової, Д.П. Письменного. – К. : ЦУЛ, 2013. – 544 с. 

8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар / за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. . – К.: Юстиніан, 

2012. – 1224 с. 

9. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар : у 2 т. – Т.1./ за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. 

: Право, 2012. – 768 с. 

 

3.2. Рекомендовані джерела до окремих тем: 

Шостий семестр 

Тема1. Засади кримінального провадження 

1. Бондаренко А. Закладення основ змагальності в процесуальну форму 

досудового провадження в Україні: деякі питання / А. Бондаренко // Право 

України. – 2006. - № 11. – С. 65. 

2. Бортновська З. Реалізація права на свободу і особисту недоторканість в 

українському кримінальному процесі / З. Бортновська // Право України. – 2003. - 

№ 10. – С. 104-110. 

3. Волкотруб С. Г. Інститут імунітету в кримінальному судочинстві / 

С. Г. Волкотруб // Право України. – 2002. - № 3. – С. 121. 

4. Герасимчук О. Структура принципу диспозитивності у кримінальному 

процесі / О. Герасимчук // Право України. – 2007. - № 3. – С. 128. 

5. Городовенко В. Принцип незалежності суддів і підкорення їх лише 

законові як один з основних принципів судочинства в Україні / В. Городовенко // 

Право України. – 2002. - № 4. – С. 124. 

6. Добровольская Т. Н. Принципы советского уголовного процесса / 

Т. Н. Добровольская. – М: Юридическая литература, 1971. – 199 с. 

7. Колодяжный В.А. Принципы уголовного процесса: [учебно-

практическое пособие] / В.А. Колодяжный. – Луганск: РИО ЛИВД, 1998. – 170 c. 

8. Костін М. Щодо реалізації принципу з’ясування істини в кримінальному 

судочинстві / М. Костін // Право України. – 2004. - № 7. –  

С. 48-50. 

9. Костіна Л. Принцип використання мови у кримінальному судочинстві: 

поняття і сутність / Л. Костіна // Право України. – 2006. - № 4. – С. 71. 

10. Ларин А. М. Презумпция невиновности / А. М. Ларин. – М.: Наука, 1982. 

– 152 с. 
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11. Логінова Н. Принцип диспозитивності в аспекті реалізації прав 

потерпілого / Н. Логінова // Право України. – 2006. - № 8. – С. 115. 

12. Маляренко В. Про недоторканість житла та іншого володіння особи як 

засаду кримінального судочинства / В. Маляренко // Право України. – 2004. - № 7. 

– С. 3. 

13. Маляренко В. Про публічність і диспозитивність у кримінальному 

судочинстві України та їх значення / В. Маляренко // Право України. – 2004. - № 

5. – С. 3-14. 

14. Мірошниченко Є. О. Впровадження конституційних принципів 

змагальності та рівності на стадії досудового слідства: проблеми і шляхи 

вирішення / Є.О. Мірошниченко, В.П. Півненко // Вісник Верховного Суду 

України. – 2003. - № 2. – С. 48-52. 

15. Нечипорук С. Принцип участі громадян у здійсненні правосуддя та 

поєднання колегіального й індивідуального порядку розгляду справ / 

С. Нечипорук // Право України. – 2003. - № 11. – С. 82. 

16. Огородник А. Характеристика принципу законності та його 

співвідношення з іншими принципами оперативно-розшукової діяльності / 

А. Огородник // Право України. – 2007. - № 7. – С. 93. 

17. Портновська З. Реалізація права на свободу і особисту недоторканість в 

українському кримінальному процесі / З. Портновська // Право України. – 2003. - 

№ 10. – С. 104-108. 

18. Рогатюк І. Обвинувачення та принцип презумпції невинуватості при 

провадженні досудового слідства / І. Рогатюк // Право України. – 2001. - № 10. – 

С. 44. 

19. Савицкий В.М. Презумпция невиновности / В.М. Савицкий. – М.: 

Издательство НОРМА, 1997. – 126 с. 

20. Савченко О. До визначення поняття обмеження прав і свобод людини та 

громадянина у діяльності міліції / О. Савченко // Право України. – 2004. - № 8. – 

С. 40-42. 

21. Стецовский Ю.И. Конституционный принцип обеспечения обвиняемому 

права на защиту / Ю.И. Стецовский, А.М. Ларин. – М.: Наука, 1988. – 320 с. 

22. Стецовский Ю.И. Право на свободу и личную неприкосновенность: 

Нормы и действительность / Ю.И. Стецовский. – М.: Дело, 2000. – 720 с. 

23. Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция 

невиновности / М.С. Строгович. – М: Наука, 1984. – 143 с. 

 

Тема 2. Суб’єкти кримінального провадження 

1. Баулін О.В. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого та їх 

правові гарантії: [монографія] / О. В. Баулін, Н. С. Карпов. – К.: Національна 

академія внутрішніх справ України, 2001. – 70 c. 

2. Волкотруб С.Г. Імунітет свідків і захист таємниці довірених відомостей в 

кримінальному процесі / С.Г. Волкотруб // Держава і право: Зб. наук. праць. 

Юридичні і політичні науки. Вип. 16. - К.: Ін-т держави і права ім. 

В.М. Корецького НАН України, 2002. – С. 342-347. 
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3. Волкотруб С.Г. Імунітет свідків у кримінальному судочинстві / 

С.Г. Волкотруб // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. 

Тацій. - Харків: Нац. юрид. акад. України, 2000. - Вип. 43. - С. 203-207. 

4. Гуляев А.П. Следователь в уголовном процессе / А.П. Гуляев. - М.: 

Юридическая литература, 1981. – 192 с. 

5. Давиденко С.В. Потерпілий як суб'єкт кримінально-процесуального 

доказування: [монографія] / С.В. Давиденко. – X.: Фінн, 2008. – 296 с. 

6. Зеленецкий В.С. Обеспечение безопасности субъектов уголовного 

процесса / В.С. Зеленецкий, Н.В. Куркин. - Харьков: КримАрг, 2000. - 404 с. 

7. Зеленский В.Д. Следователь как субъект расследования: [учебное 

пособие] / В. Д. Зеленский – Краснодар: Изд-во Кубанского ун-та, 1982. –96 с. 

8. Корчева Т.В. Проблеми діяльності захисника у досудовому провадженні 

та в суді першої інстанції / Т.В. Корчева. – X.: Вид. ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. - 

200 с. 

9. Косюта М. Функції прокуратури за законодавством країн 

пострадянського простору: порівняльно-правовий аналіз / М. Косюта // Право 

України. – 2003. - № 5. – С. 80-84. 

10. Найденов В.В. Советский следователь / В.В. Найденов. – М.: 

Юридическая литература, 1980. – 112 с. 

11. Омельченко О. Нагляд прокурора за виявленням та усуненням причин і 

умов, які сприяли вчиненню злочинів / О. Омельченко // Право України. – 2003. - 

№ 1. – С. 52-55. 

12. Павлов Н.Е. Субъекты уголовного процесса: [учебное пособие для 

юридических вузов] / Н.Е. Павлов. – М.: Новый Юрист, 1997. – 144 с. 

13. Рахунов Р.Д. Независимость судей в советском уголовном процессе / 

Р. Д. Рахунов. – М., 1972. – 189 с. 

14. Ржевский В. А. Судебная власть в Российской Федерации: 

конституционные основы организации и деятельности / В. А. Ржевский, Н. М. 

Чепурнова. – М.: Юристь, 1998. – 216 с. 

 

 

Тема 3. Докази і доказування в кримінальному процесі 

1. Алейников Г. Про надання права самостійної діяльності адвоката-

захисника по збиранню доказів у кримінальному процесі України / Г. Алейников 

// Право України. – 2002. - № 10. – С. 100. 

2. Астапенко О. Процесуальна форма витребування предметів і документів в 

порядку ч. 1 ст. 66 КПК України / О. Астапенко // Право України. – 2008. - № 1. – 

С. 92-95. 

3. Баштега Р. Охорона таємниці сповіді у кримінальному судочинстві / 

Р. Баштега // Право України. – 2004. - № 6. – С. 86-87. 

4. Гевко В. Проблеми визначення поняття доказів та їх процесуальних 

джерел / В. Гевко // Право України. – 2005. - № 10. – С. 92. 

5. Гмирко В. Легальне визначення «загального» поняття доказів: чи зберігати 

у новому КПК / В. Гмирко // Право України. – 2003. - № 11. – С. 101. 
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6. Горский Г.Ф. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе 

/ Г.Ф. Горский, Л. Д. Кокорев, П. С. Элькинд. – Воронеж: ВГУ, 1978. – 303 с. 

7. Грошевий Ю. Кримінально-процесуальні аспекти оперативно-

розшукової діяльності / Ю. Грошевий, Е. Дідоренко, Б. Розовський // Право 

України. – 2003. - № 1. – С.  73-78. 

8. Давимука І. Допустимість доказів у кримінальному процесі: спірні 

проблеми / І. Давимука // Право України. – 2002. - № 12. – С. 125. 

9. Іщенко В. Принцип допустимості і достатності засобів кримінально-

процесуального доказування / В. Іщенко // Право України. – 2003. - № 7. – С. 90-

93. 

10. Іщенко В. Способи збирання доказів у кримінальному процесі України / 

В. Іщенко // Право України. – 2000. - № 10. – С. 75-78. 

11. Костін М. Доказування винності обвинуваченого у вчинені злочину: 

окремі питання / М. Костін // Право України. – 2003. - № 6. – С. 74. 

12. Костін М. Щодо реалізації принципу з’ясування істини у кримінальному 

судочинстві / М. Костін // Право України. – 2004. - № 7. – С. 48-51. 

13. Костін М. Поняття “доказування” у кримінальному процесі України / 

М. Костін  // Право України. – 2004. - № 1. – С. 143-147. 

14. Крушинський С.А. Поняття та місце подання доказів у структурі 

кримінально-процесуального доказування / С.А. Крушинський // Вісник Академії 

адвокатури України. – 2009. - № 3 (16). – С. 77-83. 

15. Крушинський С.А. Процесуальна форма подання доказів у 

кримінальному судочинстві України // Університетські наукові записки. Часопис 

ХУУП. – 2010. - № 2. – С. 218-223. 

16. Ляхов Ю.А. Допустимость доказательств в российском уголовном 

процессе / Ю.А. Ляхов. – М.: Экспертное бюро, 1999. – 80 с. 

17. Льовкін В. Поняття і види показань обвинуваченого в кримінальному 

процесі / В. Льовкін // Право України. – 2005. - № 7. – С. 112. 

18. Марітчак П. М. Проблеми визначення обсягу доказів, що підлягають 

дослідженню / П. М. Марітчак // Вісник Верховного Суду України. – 2004. - № 5. 

– С. 40-45. 

19. Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве / 

М.М. Михеенко – К.: Вища шк., 1984. – 133 с. 

20. Обрізан Н. Роль захисника в збиранні доказів у кримінальному процесі 

України та зарубіжних країн: порівняльний аналіз / Н. Обрізан // Право України. – 

2005. - № 7. – С. 100. 

21. Приймаченко Д. Доказове значення пояснення особи, яка притягається 

до відповідальності / Д. Приймаченко // Право України. – 2001. - № 5. – С. 53.  

22. Прилуцький П. Поняття і види істини в кримінальному судочинстві / 

П. Прилуцький // Право України. – 2003. - № 6. – С. 12-15. 

23. Прилуцький П. Проблема істини в теорії кримінального судочинства / 

П. Прилуцький // Право України. – 2004. - № 4. – С. 41-46. 

24. Прилуцький П. Проблема реалізації засобів доказування у 

кримінальному процесі України / П. Прилуцький // Право України. – 2008. - № 8. 

– С. 104-109. 
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25. Прилуцький С. Допустимість доказів: сучасність та перспектива 

кримінального процесу України / П. Прилуцький // Право України. – 2006. - № 4. 

– С. 85. 

26. Рогатинська Н. Класифікація видів предмета доказування у справах, що 

закриваються провадженням / Н. Рогатинська // Право України. – 2005. - № 8. – 

С. 82. 

27. Савонюк Р. Межі доказування в досудовому слідстві / Р. Савонюк // 

Право України. – 2006. - № 6. – С. 91. 

28. Сазоненко А.С. Недопустимість доказів у кримінальному судочинстві / 

А. С. Сазоненко // Вісник Верховного Суду України. – 2003. - № 5. – С. 57-59. 

29. Сівочек С. Аналіз поняття доказу в кримінальному процесі України / 

С. Сівочек // Право України. – 2001. - № 9. – С. 76. 

30. Степанов О. Допустимість доказів за кримінально-процесуальним 

законодавством України / О. Степанов // Право України. – 2002. - № 11. – С. 61. 

31. Удовенко Ж. Забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві: 

окремі проблеми / Ж. Удовенко // Право України. – 2002. - № 5. – С. 51. 

32. Ціркаль В. Перевірка та оцінка висновку експертизи на досудовому 

слідстві і у суді / В. Ціркаль // Право України. – 2005. - № 8. – С. 60. 

33. Чучукало О. Встановлення істини як мета доказування / О. Чучукало // 

Право України. – 2006. - № 1. – С. 57. 

34. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: 

Проблемы теории правового регулирования / С. А. Шейфер. – Тольятти: 

Волжский ун-т им. В.Н. Татищева, 1998. – 86 с. 

35. Штурмак О. Допустимість доказів у кримінальному судочинстві / 

О. Штурмак // Право України. – 2007. - № 9. – С. 63. 

 

 

Тема 4. Заходи забезпечення кримінального провадження 

1. Березняк В. Застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в 

інституті екстрадиції / В. Березняк // Право України. – 2007. - № 7. – С. 131. 

2. Білоусов О.І. Затримання підозрюваного у кримінальному процесі: 

монографія / О.І. Білоусов, С.М. Смоков. – О., 2009. – 112 с. 

3. Донченко Ю. Актуальність проблеми застосування запобіжного заходу у 

вигляді застави / Ю. Донченко // Право України. – 1999. - № 3. –  

С. 61-65. 

4. Дубинский А.Я. Меры пресечения в советском уголовном процессе / 

А.Я. Дубинский, А.М. Сербулов. – К.: КВШ МВД СССР им. 

Ф.Э. Дзержинского, 1980. – 52 с. 

5. Дуванський О. Затримання особи та обрання їй запобіжного заходу у 
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