
Інструкційно – методична карта 

практичного заняття № 3 

Дисципліна: Кримінальний процес. 

Тема: Заходи забезпечення кримінального провадження. Запобіжні заходи.  

навчальна: навчитися  аналізувати  умови ситуацій, правильність встановлення процесуального 

порядку застосування заходів забезпечення кримінального провадження, запобіжних заходів ; 

засвоїти норми кримінально-процесуального законодавства що регулюють ці питання. 

виховна: сприяти підвищенню у студентів правової культури та свідомості, підвищенню їх 

професійного рівня. 
*Примітка – Практична робота виконується в електронному вигляді та до 27.09.2021 року 

надсилається електронною поштою за адресою - oly.moshenetch@gmail.com. 

Методичне забезпечення: 

1.Конституція України від 28 червня 1996 року. // Відомості Верховної Ради України, 1996, №30 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 

  2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012р. // Розділ 3, - Глава 10, - Ст. 

223-245 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/conv#n1377 

3. Кримінальний процес (загальна та особлива частини): [Навчально-метод. 

матеріали для курсантів 2-го та 3-го курсів ННІПФПСКМ та ННІПФЕКП за 

спеціальностями ―Правознавство‖ та ―Правоохоронна діяльність‖] / Л.Д. Удалова, 

В.В. Рожнова, О.Ю. Хабло, А.В. Форостяний, О.В. Римарчук. – К.: Національна 

академія внутрішніх справ, 2015. – 97 с. 

 4. МВС України національна академія внутрішніх справ курс лекцій з кримінального процесу за 

новим Кримінальним процесуальним кодексом України(загальна частина) / В.В. Рожнова; Я.Ю. 

Конюшенко; О.Є. Омельченко; М.Я. Никоненко; К.Г. Горелкіна; О.Ю. Хабло; О.Г. Яновська. – К.: 

2012// УДК 343.13;ББК Х629.3 

 5. Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туман К82 та ін.; за ред. В. 

Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. - X. : Пр; 2013.-824 с. http://kizman-

tehn.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/Krim-protse-Tatsiy.pdf 

6. Кримінальний  процес. Частина 1,2. Наочний посібник для студентів кооперативних технікумів і коледжів. 

Спеціальності: 5.03040101 Правознавство / Уклад. : Столяров В. О. – К. : НМЦ «Укоопосвіта», 2014. – 68 с. 

Хід заняття: 

І. Організаційний момент.  

ІІ. Актуалізація опорних знань: 

1.Визначте поняття заходів забезпечення кримінального провадження. 
2. Які види запобіжних заходів визначено в КПК України? 
3. За якими критеріями можна класифікувати запобіжні заходи? 
4. Вкажіть мету та підстави застосування запобіжних заходів.  
5. У чому суть запобіжного заходу – особисте зобов'язання? 
6. Скільки поручителів може бути у підозрюваного, обвинуваченого? 
7. У чому суть запобіжного заходу у вигляді застави? 
8. Хто і за якими правилами визначає розмір застави? 
9. У чому суть домашнього арешту як запобіжного заходу? 
10. Які умови застосування запобіжного заходу – тримання під вартою? 
11. З якого моменту обчислюється строк тримання під вартою? 
12.До кого може бути застосований привід? 
13. За що може бути накладене грошове стягнення? 
 

ІІІ. Вирішення практичних ситуацій. 

Ситуація№1 

Громадянину Чубову С.М. було оголошено про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України (Незаконна діяльність з організації або 

проведення азартних ігор, лотерей). Слідчий встановив, що підозрюваний через погрози схиляє свідків 
(очевидців кримінального правопорушення) до давання неправдивих показань, та звернувся з 

клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді про застосування Чубову С.М. 

запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. 
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 Визначте підстави застосування запобіжного заходу у цьому 

випадку.________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Чи дотримані вимоги кримінального процесуального законодавства щодо умов застосування 

домашнього арешту стосовно Чубова С.М? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ситуація№2 

      Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування 

Шпаку Т.П., підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 

КК України (крадіжка), запобіжного заходу у вигляді особистого зобов‘язання. У клопотанні про 

застосування запобіжного заходу слідчий виклав обставини, які свідчать про наявність ризику 
того, що Шпак Т.П. може незаконно впливати на свідка та потерпілого.  
 Виконання яких обов’язків слід покласти на підозрюваного Шпака під час обрання щодо нього 

особистого 

зобов’язання?___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ситуація№3 

            Сомову А.П. було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Слідчий звернувся до 

слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування Сомову А.П. запобіжного 

заходу у вигляді застави на суму 10000 гривень та навів обставини, які свідчать, що Самсонов може 

незаконно впливати на свідків. 

Як слідчий суддя має вирішити заявлене 

клопотання?____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
Які вимоги щодо розміру застави визначені у КПК 

України?_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ситуація№4 

7 січня о 10 год. 00 хв. Халепа О.П. був затриманий уповноваженою службовою особою на підставі 

п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України. 10 січня о 9 год. 00 хв. Халепи був доставлений до суду для розгляду  

клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За результатами 

розгляду клопотання слідчий суддя постановив ухвалу про застосування стосовно Халепи О.П. 

запобіжного заходу у вигляді застави, і тому він був звільнений з-під варти 10 січня о 11 год. 30 хв. 
Чи відбулося в описаній ситуації порушення норм кримінального процесуального 

законодавства?_______________________________________________________________________ _ 
Якщо так, то яких 

саме?__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ситуація№5 

У дворі будинку був виявлений труп жінки з ножовими пораненнями. Дані, що були отримані під час 

огляду місця події, давали підстави вважати, що жінка була вбита білявим чоловіком високого 

зросту, який був одягнутий у світлу шкіряну куртку. Через 30 хвилин працівники національної 

поліції в кафе «Фортуна», що розташоване неподалік від місця події, виявили білявого чоловіка 

високого зросту, що був одягнутий у світлу шкіряну куртку, на якій були плями бурого кольору, а на 

руках мали місце подряпини. Цей чоловік при появі поліцейських почав нервувати й намагався 

вийти з приміщення кафе, однак був ними зупинений. Чоловік пред‘явив документи на ім‘я 
Степанця Ю.В. та повідомив, що він уже близько двох годин знаходиться в цьому кафе, а 
свою спробу вийти пояснив тим, що він раніше судимий і не має бажання зайвий раз 
спілкуватися з працівниками правоохоронних органів. Степанець Ю.В. був доставлений до органу 



внутрішніх 
справ. 
Чи є підстави для затримання Степанця 

Ю.В.?_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
Які вимоги кримінального процесуального законодавства має виконати уповноважена службова 

особа, що здійснила затримання особи, негайно після 
затримання?___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 Ситуація№6 

 Громадянин Заблодський С.А. був затриманий працівниками Національної поліції о 09 год. 10 хв. на 

місці вчинення квартирної крадіжки та доставлений до органу внутрішніх справ о 09 год. 25 хв. 

Через зайнятість іншими справами протокол затримання було складено о 15 год. 00 хв., де вказали, 

що підставою затримання є ― Підозра у вчиненні квартирної крадіжки, а час затримання – 15 год. 00 

хв.‖. 
Оцініть дотримання вимог кримінального процесуального законодавства при складанні протоколу 

затримання.____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
З якого моменту особа вважається 

затриманою?___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Ситуація№7 

   Слідчий Національної поліції викликав  Бабенка Р.А. по телефону для допиту як підозрюваного, 

але той відмовився з‘являтися за викликом на тій підставі, що він не вважає себе підозрюваним, 

оскільки про підозру йому не повідомляли. Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про 

привід Бабенка Р.А. 
Дайте оцінку діям 

слідчого._______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації: 

Розділ ІІ Кримінального процесуального кодексу України визначає процесуальний порядок 

обрання, зміни та скасування заходів забезпечення кримінального провадження. 

Так як легальне визначення заходів забезпечення кримінального провадження відсутнє, тому 

слід звернутися до кримінально-процесуальної теорії. Так, науковці відмічають, що серед 

кримінально-процесуальних заходів, які забезпечують реалізацію кримінально-процесуальних норм, 

особливе місце займають заходи кримінально-процесуального примусу, які є заходами впливу з боку 

державних органів або посадових осіб на поведінку суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності, 

що направлений на забезпечення виконання процесуальних обов’язків, якщо вони не виконуються 

добровільно, або на попередження небажаних з точки зору права дій з метою забезпечення 

нормального руху кримінального судочинства. 

Таким чином, можна стверджувати, що заходи забезпечення кримінального провадження (заходи 

кримінально-процесуального примусу) − це передбачені кримінально-процесуальним законом 

процесуальні засоби державно-правового примусу, що застосовуються уповноваженими на те 

органами (посадовими особами), які здійснюють кримінальне провадження, у чітко визначеному 

законом порядку стосовно осіб, котрі залучаються до кримінально-процесуальної діяльності, з метою 



досягнення дієвості кримінального провадження (для запобігання та припинення неправомірних дій, 

забезпечення виявлення та закріплення доказів тощо). 

Заходи процесуального примусу відрізняються від інших заходів державного примусу та 

характеризуються певними специфічними ознаками: 

1) вони мають процесуальний характер і регулюються кримінальним процесуальним законом, а 

тому є складовою кримінально-процесуальної форми. Цією ознакою вони відрізняються від інших 

примусових заходів, які застосовуються при провадженні щодо кримінальних правопорушень; 

2) підстави, межі та порядок їх застосування детально регламентовані законом; 

3) специфічна їх мета − забезпечити досягнення дієвості кримінально-процесуального 

провадження та вирішення завдань кримінального провадження; 

4) примусовий характер, який залежить не від порядку їх реалізації, а від самої законодавчої 

моделі, що передбачає можливість застосування примусу; 

5) виключний характер − вони застосовуються лише в тих випадках, коли іншими заходами 

завдання кримінального провадження досягнути неможливо; 

6) специфічний суб’єкт застосування − процесуальний примус є різновидом державного 

примусу, а тому суб’єктом його застосування є компетентні державні органи та посадові особи, які 

здійснюють кримінальне провадження; 

7) застосовуються стосовно осіб, котрі залучаються до кримінально-процесуальної діяльності. 

Заходи забезпечення кримінального провадження можуть застосовуватися до різних суб’єктів 

кримінально-процесуальної діяльності − підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, свідка, а також 

інших осіб залежно від обставин кримінального провадження та поведінки його суб’єктів. 

Законодавець в нормах, які визначають порядок застосування кожного заходу забезпечення 

кримінального провадження, визначає коло осіб, щодо яких вони можуть бути застосовані та 

порядок їх обрання, зміни чи скасування. 

Система запобіжних заходів, підстави та порядок їх застосування регулюються главою 18 

розділу ІІ КПК України. 

Запобіжні заходи - це сукупність превентивних заходів забезпечення кримінального 

провадження, які спрямовані на забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого, 

засудженого через певне обмеження їхніх особистих прав. 

В окремих джерелах зустрічаються і більш ширші визначення запобіжних заходів. Наприклад, 

О.Г. Шило вважає, що запобіжні заходи − це різновид заходів кримінально-процесуального примусу 

попереджувального характеру, які застосовуються за наявності підстав і в порядку, встановленому 

законом, уповноваженими на те органами та посадовими особами відносно підозрюваного, 

обвинуваченого, підсудного з метою запобігти спробам ухилитися від дізнання, слідства і суду, 

перешкодити встановленню істини, продовжити злочинну діяльність, а також для забезпечення 

виконання процесуальних рішень. 

Запобіжні заходи є найбільш суворим видом кримінально-процесуального примусу і 

застосовуються для забезпечення успішного здійснення досудового провадження та судового 

розгляду кримінальних правопорушень. Окрім цього, запобіжні заходи є різновидом превентивних 

заходів кримінально-процесуального примусу, що полягають у позбавленні волі або обмеженні 

свободи підозрюваного, обвинуваченого на певний період часу. Вони призначені для врегулювання 

правових відносин, що виникають у сфері кримінального судочинства, у всіх випадках, коли 

необхідно виключити для підозрюваного, обвинуваченого можливість переховатися від органів 

досудового розслідування або суду чи іншим чином зашкодити встановленню істини. 

За своєю юридичною природою запобіжні заходи застосовуються тоді, коли особа ще не визнана 

винною у скоєнні кримінального правопорушення, тобто згідно із презумпцією невинуватості вона є 

невинуватою. Тому застосування запобіжних заходів ні в якому разі не повинно розцінюватися як 

покарання, а є лише певними обмеженнями особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні 

кримінального правопорушення. 

Окрім ознак, притаманних усім заходам забезпечення кримінального провадження, запобіжні 

заходи мають ще й такі: 

- їх може бути застосовано тільки до певних суб’єктів кримінального процесу: підозрюваного, 

обвинуваченого, засудженого. На відміну від цього, заходи забезпечення кримінального 

провадження можуть застосовуватися й щодо інших учасників кримінального судочинства (свідка, 



потерпілого, особи, у володінні якої знаходяться речі і документи щодо який винесено рішення про 

тимчасовий доступ до них); 

- мають особистий (персональний) характер, бо обмежують особисті права конкретного 

підозрюваного, обвинуваченого; 

- характеризуються специфічними підставами та метою застосування, визначеними в ст.177 

КПК; 

- мають більший, порівняно з іншими заходами забезпечення кримінального провадження, 

ступінь примусу (пов’язані з обмеженням конституційних прав особи). 

Система запобіжних заходів визначена в ч.1 ст. 176 КПК України, а саме: 

1) особисте зобов'язання (ст. 179 КПК); 

2) особиста порука (ст. 180 КПК); 

3) застава (ст. 182 КПК); 

4) домашній арешт (ст. 181 КПК); 

5) тримання під вартою (ст. 183 КПК). 

6) затримання - тимчасовий запобіжний захід (ст. ст. 188−192, 207−213 КПК). 

В нормах Кримінального процесуального кодексу, які визначають особливі порядки 

кримінального провадження (розділ ІV КПК), визначені також інші види запобіжних заходів, а саме: 

• до неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених може застосовуватися передання їх під нагляд 

батьків, опікунів чи піклувальників, а до неповнолітніх, які виховуються в дитячій установі, − 

передання їх під нагляд адміністрації цієї установи ( ч.1 ст. 493 КПК); 

• до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру 

або вирішувалося питання про їх застосування, можуть бути застосовані судом такі запобіжні 

заходи: 

− передання на піклування опікунам, близьким родичам чи членам сім'ї з обов'язковим 

лікарським наглядом; 

− поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку (ч.1 

ст. 508 КПК). 

Окрім цього, в розділі IХ КПК, який визначає порядок Міжнародного співробітництва під час 

кримінального провадження, зустрічається термін екстрадиційний арешт, що визначається як 

запобіжний захід у вигляді тримання особи під вартою з метою забезпечення її видачі (екстрадиції) - 

п.9 ст. 541 КПК. 

Наявність системи запобіжних заходів забезпечує можливість ситуативного підходу до їх 

застосування в практиці кримінального провадження, що передбачає взяття до уваги не лише 

обставин провадження, а й суворості запобіжного заходу. Так, одні запобіжні заходи обмежують 

свободу підозрюваного, обвинуваченого, створюють лише психологічні перешкоди ухилення від 

обов’язків (особисте зобов'язання, особиста порука), інші − частково або повністю позбавляють 

підозрюваного, обвинуваченого фізичної можливості ухилитися від слідства та суду (тримання під 

вартою). Вказаний перелік запобіжних заходів у кожному конкретному випадку дозволяє 

індивідуалізувати його застосування враховуючи при цьому як інтереси правосуддя, так і 

недопущення невиправданих обмежень прав і свобод підозрюваного, обвинуваченого. 

В інших випадках при обранні запобіжних заходів законодавець вимагає враховувати також і 

суворість (м’якість) запобіжного заходу. Наприклад, відповідно до ч.3 ст.176 КПК України слідчий 

суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що 

встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є 

достатніми для переконання, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів, передбачених частиною 

не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. В ч.1 ст. 183 КПК також 

визначено, що тримання під вартою застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що 

жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим в ст.177 КПК.  

На відміну від КПК 1960 року, де не було ніякої вказівки на суворість запобіжних заходів, 

Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року в ч. 3 ст.176 законодавчо визначив, що найбільш 

м'яким запобіжним заходом є особисте зобов'язання, а найбільш суворим - тримання під вартою. 

Отже, за мірою зростання суворості запобіжні заходи розташовуються таким чином: особисте 

зобов'язання → особиста порука → застава → домашній арешт → тримання під вартою. 

Метою застосування запобіжних заходів у кримінальному процесі є (ч.1 ст. 177 КПК): 



1) забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних 

обов'язків; 

2) запобігання спробам (звідси - запобіжні заходи): 

− переховуватися від органів досудового розслідування та (або) суду; 

− знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення 

для встановлення обставин кримінального правопорушення; 

− незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, 

спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 

− перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 

− вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у 

якому підозрюється, обвинувачується. 

Підстави застосування запобіжних заходів сформульовані законодавцем уніфіковано стосовно 

всіх їх видів у ч. 2 ст. 177 КПК. Так, запобіжні заходи можуть застосовуватися лише за наявності 

таких підстав: 

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення. 

Обґрунтованість підозри має підтверджуватися зібраними достатніми даними, що вказують на 

наявність ознак кримінального правопорушення; 

2) наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що 

підозрюваний, обвинувачений може здійснити дії визначені у ч.1 ст. 177 КПК, а саме: 

3) буде ухилятися від виконання покладених на нього процесуальних обов'язків; 

4) буде переховуватися від органів досудового розслідування та (або) суду. Наприклад, 

підозрюваний, обвинувачений висловлював наміри виїхати за межі населеного пункту, оголошувався 

його розшук у цьому провадженні чи він одержав закордонний паспорт; 

5) буде перешкоджати кримінальному провадженню шляхом: 

− знищення, приховування, спотворення будь-якої речі чи документа, які мають істотне 

значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 

− незаконного впливу на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, 

спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні. Наприклад, схилятиме цих осіб до відмови 

давати показання чи буде погрожувати експерту, спеціалісту з тією ж метою; 

− іншим чином перешкоджатиме кримінальному провадженню; 

- продовжуватиме протиправну діяльність шляхом: 

− вчинення інших кримінальних правопорушень; 

− продовження здійснення кримінального правопорушення, у якому підозрюється, 

обвинувачується. Про це, наприклад, може свідчити те, що підозрюваний, обвинувачений раніше 

неодноразово засуджувався за вчинення кримінального правопорушення. 

Труднощі практичного характеру при обранні запобіжного заходу полягають у тому, що 

доказування ризиків, за яких запобіжні заходи варто застосовувати, мають прогностичний характер, 

тобто спрямовані у майбутнє, а тому повинні спиратися на конкретні фактичні дані, які свідчать про 

обґрунтованість прийнятого рішення. Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував 

на необхідності обґрунтування підстав обрання запобіжного заходу. Зокрема у Рішенні “Ткачов 

проти України” від 13 грудня 2007 року, вказано, що повторювання формальних підстав для взяття 

під варту, без будь-якої спроби продемонструвати, яким чином вони застосовуються відносно справи 

заявника, не може бути розцінено як “відповідні” та “достатні” підстави застосування запобіжного 

заходу. 

Закон не зобов’язує обирати запобіжний захід кожному підозрюваному, обвинуваченому. 

Відповідно до вимог ч.2 ст. 177 КПК, якщо немає достатніх підстав для застосування запобіжного 

заходу, то слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу.  
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