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1.  В С Т У П 

 
Реалізація завдань кримінального судочинства певною 

мірою залежить від професійної кримінально-процесуальної ді-
яльності правоохоронних органів. Сучасний стан боротьби зі 
злочинністю вимагає високого підготовчого рівня майбутніх 
працівників органів досудового розслідування, які мають воло-
діти ґрунтовними теоретичними знаннями та практичним до-
свідом. Невід’ємною умовою підвищення їх професійної підго-
товки є засвоєння практичних питань застосування норм кримі-
нально-процесуального законодавства в досудовому прова-
дженні по кримінальній справі.  

Практикум з досудового розслідування належить до на-
вчальних дисциплін, спрямованих на поглиблення й конкрети-
зацію вивчення стадії досудового розслідування кримінальних 
справ з позицій висвітлення та аналізу комплексу дискусійних 
практичних проблем та перспектив їх вирішення. Він  включає 
до себе: викладення спірних питань нормативного регулювання 
функціонування досудового провадження, висвітлення законо-
мірностей, сучасних проблем та тенденцій розвитку правоза-
стосовної практики, наукових поглядів щодо основних напря-
мів реформування та шляхів оптимізації цієї стадії криміналь-
ного процесу у вітчизняному кримінальному судочинстві в 
умовах реалізації судово-правової реформи в Україні.  

Матеріал подається з урахуванням порівняльно-право-
вого аналізу чинного законодавства України в частині регламе-
нтації стадії досудового розслідування і зарубіжного досвіду 
становлення та розвитку інститутів досудового провадження, 
що сприятиме підготовці висококваліфікованих фахівців у сфе-
рі боротьби зі злочинністю, які у практичній діяльності покли-
кані ефективно застосовувати норми кримінально-процесуаль-
ного законодавства, забезпечуючи збалансований рівень пра-
вової захищеності інтересів як суспільних, так і окремих гро-
мадян.  
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 
п о в и н н і : 

–  з н а т и  стан сучасних проблем досудового прова-
дження по кримінальній справі та перспективні шляхи їх вирі-
шення; проблеми, які виникають при порушенні кримінальної 
справи; процедуру притягнення особи як обвинуваченого; про-
блеми провадження слідчих дій, застосування заходів криміна-
льно-процесуального примусу;  

– в і л ь н о   о р і є н т у в а т и с я  у системі криміна-
льно-процесуального права України щодо провадження з по-
рушення та досудового розслідування злочинів;  

– о з н а й о м и т и с я  з практикою Європейського су-
ду з прав людини та тлумаченням положень Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод, її впливу на про-
цес застосування норм кримінально-процесуального права 
України; перспективами та основними напрямами розвитку 
кримінально-процесуального законодавства; 

–  у м і т и  правильно тлумачити та застосовувати нор-
ми кримінально-процесуального права, які регулюють стадії 
порушення кримінальної справи та досудового розслідування; 
використовувати дані науки кримінально-процесуального права 
у розв’язанні проблемних питань при розслідуванні злочинів; 
складати законні та мотивовані кримінально-процесуальні до-
кументи. 
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2. З М І С Т  
 

І.  СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СТАДІЇ ПОРУШЕННЯ 
КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ 

 

Сучасні проблеми правового регулювання кримінально-
процесуальної діяльності у стадії порушення кримінальної 
справи. Характеристика системи приводів до порушення кримі-
нальної справи.  

Прийняття, реєстрація та перевірка заяв, повідомлень та 
іншої інформації про злочини, що вчинені або готуються. Про-
блеми доказового значення фактичних даних, отриманих у ста-
дії порушення кримінальної справи.  

Специфіка реалізації принципу публічності в стадії по-
рушення кримінальної справи. Компетенція органів внутрішніх 
справ у стадії порушення кримінальної справи.  

Законність і обґрунтованість рішень, що приймаються в 
стадії порушення кримінальної справи. Постанова про пору-
шення кримінальної справи в системі кримінально-процесуаль-
них актів.  

Відомчий контроль і нагляд прокурора за додержанням 
законності в стадії порушення кримінальної справи. Сутність і 
проблеми здійснення судового контролю за законністю й об-
ґрунтованістю процедури порушення (відмови у порушенні) 
кримінальної справи.  

Початок кримінального переслідування за законодавст-
вом зарубіжних країн.  

 
 

ІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСУДОВОГО  
РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Сутність, значення й основні етапи стадії досудового 
розслідування. Основні напрями реформування органів досудо-
вого розслідування. Організаційні і процесуальні проблеми 
вдосконалення кримінально-процесуальної діяльності органів 
дізнання та досудового слідства в контексті європейських стан-
дартів.  
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Проблеми диференціації досудового провадження в 
кримінальному процесі України.  Актуальні питання забезпе-
чення прав і законних інтересів людини при здійсненні кримі-
нально-процесуальної діяльності органами дізнання.  

Специфіка провадження досудового розслідування у 
кримінальних справах щодо окремих категорій осіб. 

 
 
 ІІІ. ФОРМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
 
Нормативна модель інституту дізнання як форми досу-

дового розслідування. Види дізнання, його строки та процесуа-
льний порядок провадження. 

Особливості провадження по кримінальних справах, ро-
зслідування яких здійснюється в протокольній формі досудової 
підготовки матеріалів. 

Правова характеристика загальних умов досудового 
слідства.  

Спірні питання процесуального порядку визначення під-
слідності кримінальних справ.  

Проблеми вдосконалення механізму правового забезпе-
чення процесуальної самостійності слідчого.  

Актуальні проблеми кримінально-процесуального ін-
ституту об’єднання та виділення кримінальних справ.  

Строки досудового слідства, основні причини та наслід-
ки їх порушення. Визначення та дотримання строків прова-
дження по кримінальних справах в контексті рішень Європей-
ського суду з прав людини. 

Особливості взаємодії слідчого з органами дізнання на 
різних етапах досудового слідства. Кримінально-процесуальні 
та організаційні проблеми створення слідчих і слідчо-
оперативних груп. 

Окреме доручення слідчого, його зміст, процесуальний 
порядок направлення та виконання. Специфіка направлення 
окремого доручення компетентним установам іноземних держав.  

Система гарантій прав, свобод і законних інтересів осо-
би в стадії досудового розслідування. Правова регламентація 
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процесуального статусу  учасників кримінального процесу на 
досудовому провадженні за законодавством іноземних держав. 

Особливості порядку подання, розгляду та вирішення 
клопотань, його недоліки та напрями їх усунення. 

Актуальні проблеми забезпечення збереження таємниці 
досудового слідства.  

Складання процесуальних документів при провадженні 
досудового розслідування. Загальні вимоги, що пред’являються 
до форми та змісту документів, питання вдосконалення їх якості.  

Правові підстави та особливості процесуального порядку 
застосування науково-технічних засобів при провадженні досу-
дового розслідування.  

Зміст і форми кримінально-процесуальної діяльності ор-
ганів досудового розслідування по виявленню й усуненню при-
чин і умов, які сприяли вчиненню злочину; основні напрями її 
оптимізації.  

 
 

ІV. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ  
ТА ОБҐРУНТОВАНОСТІ ПРИТЯГНЕННЯ ОСОБИ  

ЯК ОБВИНУВАЧЕНОГО 
 
Становлення та тенденції розвитку правового регулю-

вання інституту притягнення як обвинуваченого. Сучасні про-
блеми удосконалення процесуального статусу обвинуваченого.  

Постанова про притягнення як обвинуваченого в систе-
мі кримінально-процесуальних актів; її законність та обґрунто-
ваність.  

Актуальні питання процесуального порядку пред’яв-
лення обвинувачення у контексті забезпечення реалізації права 
обвинуваченого на захист.  

Правова регламентація порядку зміни та доповнення 
обвинувачення. Особливості процесуального оформлення рі-
шення слідчого щодо зміни або доповнення обвинувачення. 
Процесуальний імунітет деяких категорій осіб (Президента 
України, народного депутата України, Уповноваженого Верхо-
вної Ради України, суддів) при притягненні їх до кримінальної 
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відповідальності: вітчизняний та зарубіжний досвід. 
Інститут притягнення як обвинуваченого за законодав-

ством зарубіжних країн.  
 

 
V. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ  

СЛІДЧИХ ДІЙ 
 
Тенденції розвитку та удосконалення процесуальної ре-

гламентації слідчих дій у сучасному кримінально-процесуаль-
ному законодавстві України. Проблеми оптимізації процесуа-
льного механізму провадження слідчих дій: вітчизняний та за-
рубіжний досвід.  

Фіксація слідчих дій: проблеми та шляхи їх вирішення. 
Актуальні проблеми забезпечення прав та законних інте-

ресів учасників слідчих дій. Допустимість застосування примусу 
при провадженні слідчих дій: визначення його меж і підстав у сві-
тлі прецедентної практики Європейського суду з прав людини.  

Актуальні питання участі понятих при провадженні 
окремих слідчих дій. Сучасні кримінально-процесуальні про-
блеми участі захисника при проведенні слідчих дій.   

Оптимізація співвідношення слідчих дій та оперативно-
розшукових заходів у досудовому провадженні як умова під-
вищення якості розслідування злочинів.   

Специфіка прокурорського нагляду за додержанням за-
конності проведення слідчих дій. Форми судового контролю за 
законністю та обґрунтованістю провадження слідчих дій.  

Напрями міжнародного співробітництва при прова-
дженні слідчих дій.  

 
 

VІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ 
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ 
 
Заходи кримінально-процесуального примусу: поняття, 

класифікація, система гарантій їх законного та обґрунтованого 
застосування. Специфіка забезпечення прав та законних інтере-
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сів особи при застосуванні заходів кримінально-процесуаль-
ного примусу. Особливості застосування заходів кримінально-
процесуального примусу щодо неповнолітніх.  

Сучасні проблеми застосування запобіжних заходів у 
кримінальному процесі України. Вплив рішень Європейського 
суду з прав людини на формування вітчизняної практики засто-
сування запобіжних заходів. Спірні питання процесуального 
механізму обрання запобіжних заходів, не пов’язаних із взяттям 
під варту.  

Застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під 
варту: проблеми обрання та оскарження в досудовому прова-
дженні по кримінальній справі.  

Проблеми законності та обґрунтованості застосування 
запобіжних заходів.  

Проблеми процесуального порядку затримання особи, 
підозрюваної у вчиненні злочину. Затримання та застосування 
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту з метою екстра-
диції. 

Сутність і проблеми здійснення судового контролю за 
законністю й обґрунтованістю застосування заходів криміналь-
но-процесуального примусу.  

 
 

VІІ. ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ІНСТИТУТУ ЗУПИНЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ 
 
Сучасні тенденції розвитку та шляхи вдосконалення 

правового регулювання інституту зупинення провадження по 
кримінальній справі. 

Особливості реалізації заходів кримінально-процесуаль-
ного примусу в зупинених кримінальних справах. Актуальні 
питання організації кримінально-процесуальної діяльності слід-
чого в зупинених кримінальних справах. Специфіка зупинення 
дізнання в кримінальних справах.  

Особливості правової регламентації процедури віднов-
лення зупиненого досудового слідства. Характеристика підстав 
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для закриття кримінальної справи, в якій досудове слідство чи 
дізнання зупинено.  

 
 

VІІІ. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАКІНЧЕННЯ 
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 
Поняття, значення та форми закінчення досудового 

слідства. Форми та особливості процесуального порядку закін-
чення дізнання.  

Закінчення досудового слідства складанням обвинува-
льного висновку. Найбільш типові помилки, що допускаються 
при складанні обвинувального висновку, шляхи їх усунення та 
вдосконалення діяльності слідчого зі складання обвинувального 
висновку. 

Особливості нормативного регулювання процесуально-
го порядку закриття кримінальної справи. Підстави та процесу-
альний порядок відновлення закритої кримінальної справи. За-
ходи реабілітації особи при закритті кримінальної справи в до-
судовому провадженні.  

Особливості провадження та закінчення досудового 
слідства винесенням постанови про направлення справи до суду 
для вирішення питання про застосування примусових заходів 
медичного характеру. 

Диференціація форм кримінального судочинства й аль-
тернативні механізми вирішення кримінально-правових конф-
ліктів у національній системі права. Типові моделі альтернатив-
них методів урегулювання кримінально-правових конфліктів у 
правових системах зарубіжних держав, їх порівняльна характе-
ристика з вітчизняними аналогами.  
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