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ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ! ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ
СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 12 ВАМ НЕОБХІДНО:
Опрацювати питання винесені на семінарське заняття в залежності від
обраного вами рівня:
1.1 Для задовільного рівня достатньо просто відповідей на чотири питання
викладених в плані семінарського заняття
1.2 Для достатнього та високого рівня вам необхідно:


виконати реферат по одній з запропонованих тем або виконати

дослідницьку роботу (див. вимоги до реферату наведені в Додатку 1);


створити презентацію (не менше 10 слайдів, не рахуючи титульного та

останнього слайда) відповідно до обраного питання. Рекомендовано ознайомитися з
вимогами

до

створення

презентації

за

посиланням

http://www.hmapo-

pedagogics.kh.sch.in.ua/news/id/12
Реферат та презентація повинні містити титульну сторінку, де необхідно зазначити
наступне:
Реферат/Презентація
до семінарського заняття № ___
з дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»
на тему: «_________________________________»
виконав (-ла) студент-(ка) групи П - __
________________________
(ПІБ)

Оцінка буде виставлятись з урахуванням повноти відповіді, правильності,
охайності в оформленні.
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Тема дисципліни: Загальні положення слідчих (розшукових) дій
Семінарське заняття 12
Тема: Слідчі дії

План
1.

Визначте поняття слідчих (розшукових) дій та надайте їх класифікацію

2.

Визначте та охарактеризуйте поняття та порядок проведення гласних

слідчих (розшукових) дій
3.

Визначте та охарактеризуйте поняття та порядок проведення негласних

слідчих (розшукових) дій
4.

Визначте та проаналізуйте особливості контролю за проведенням злочину

5.

Визначте та проаналізуйте особливості проведення допиту
Література

Базова:
1.
Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради
України. – 1996. – № 30 (зі змінами і доповненнями).
2.
Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року //
Відомості Верховної Ради України. – 2012. – 4651-VI (зі змінами і доповненнями).
3.
Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій
та
використання
їх
результатів
у
кримінальному
провадженні
16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5
Допоміжна
1.
Організація судових та правоохоронних органів України: навч. посіб. у схемах / А.В.
Лапкін. - Вид. 7-ме, змін. і допов.- Х.: Право, 2018. – 166 с.
2.
Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. : у 2 ч. / Л. М. Москвич, І.
В. Назаров, О. О. Овсяннікова та ін. ; за ред. Л. М. Москвич. – Х. : Право, 2016. – 243 с.

Ключові поняття
Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії, допит, огляд, слідчий
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Рекомендовані реферати
1. Поняття та зміст негласних слідчих (розшукових) дій
2. Негласні слідчі дії як інститут кримінального процесу
3. Ексгумація трупа: поняття, мета, підстави та порядок проведення
4. Контрольована поставка як форма контролю за вчиненням злочину
5. Контрольована та оперативна закупка як форма контролю за вчиненням злочину
Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів:
1.
2.
3.
4.
5.

Що таке слідчі дії?
Які існують класифікації слідчих дій?
Назвіть види гласних слідчих (розшукових) дій
Назвіть види негласних слідчих (розшукових) дій
Які існують форми контролю за вчиненням злочину?

Дослідницька робота
1. Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми провадження та використання
результатів у доказуванні
Методичні рекомендації
При відповіді на перше питання слід пам’ятати що порядок проведення слідчих
(розшукових) дій закріплено Кримінально процесуальним кодексом України (глави 20,
21 Розділу ІІІ), Інструкцією про організацію проведення негласних слідчих (розшукових)
дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні.
Слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або
перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх
відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети. Слідчі дії проводяться
слідчими органів досудового розслідування. У слідчих діях також беруть участь
прокурор, слідчий суддя, підозрюваний, обвинувачений, захисник, потерпілий — у
межах їх прав і повноважень, визначених КПК.
Слідчі дії фіксуються протоколом, фото-, відеозйомкою, та в інший спосіб.
Існує декілька класифікацій слідчих дій — як вироблених наукою кримінального
процесу (доктринальних), так і передбачених законом (легальних).
Залежно від джерел отриманої інформації слідчі дії поділяються на:
1.
спрямовані на отримання інформації від людей (допит, пред'явлення для
впізнання та деякі інші);
2.
спрямовані на отримання інформації від матеріальних об'єктів (огляд, обшук,
експертиза та подібні);
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3.
спрямовані на отримання інформації як від матеріальних об'єктів, так і від
людей (слідчий експеримент).
За особливостями процесуальної форми провадження слідчі дії можуть бути
поділені на такі, які провадяться:
1. за постановою слідчого, прокурора або без неї (допит);
2. з санкції слідчого судді (обшук житла) і без такої;
3. за участю двох незаінтересованих осіб (понятих) (пред'явлення особи, трупа чи
речі для впізнання) і без них;
4. з обов'язковою участю фахівця (допит малолітнього) і без його участі або за його
участю на розсуд слідчого;
5. особою однієї статі з іншими учасниками (освідування) та будь-якими особами,
що провадять розслідування в передбаченому порядку.
Слідчі дії за послідовністю проведення можуть бути поділені на:
1.
Первинні і повторні. Наприклад, первинна і повторна експертиза. Повторну
експертизу проводять у разі необґрунтованості висновку експерта, якщо є сумніви у його
правильності.
2.
Невідкладні та інші. Огляд місцевості (місця події), наприклад, завжди має
характер невідкладної слідчої дії, а слідчий експеримент, навпаки, проводиться в певний,
визначений слідчим час, або ж не проводиться взагалі. Невідкладність проведення певної
слідчої дії може виявитися не тільки на початку розслідування, а й у ході подальшого
його провадження. Наприклад, достатні підстави для проведення обшуку на квартирі
знайомої обвинуваченого виникли лише після допиту одного з співучасників злочину;
3.
Основні та додаткові. Наприклад, після відтворення обстановки й обставин
події злочину може виникнути потреба в проведенні додаткового допиту потерпілого,
обвинуваченого чи проведенні додаткової експертизи.
Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає дві широкі групи слідчих
дій:
1. традиційні слідчі дії (гласні): огляд (стаття 237), включаючи огляд трупа (ст.
238), огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією (ст. 239); допит, у тому числі одночасний
допит двох чи більше вже допитаних осіб, який раніше йменувався очною ставкою (статті
224–226); пред’явлення для впізнання (стаття 228–231), обшук (стаття 233–236), слідчий
експеримент (стаття 240), освідування (стаття 241), отримання зразків для експертного
дослідження (стаття 245), провадження експертизи (стаття 241–244);
2. негласні слідчі (розшукові) дії: аудіo-, відеоконтроль особи, зняття інформації з
електронних інформаційних систем і т. д.
Для відповіді на друге питання необхідно зазначити, що відповідно до статті 223
КПК - слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або
перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час
проведення слідчої (розшукової) дії осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути
обмежені або порушені. Перед проведенням слідчої (розшукової) дії особам, які беруть у
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ній участь, роз’яснюються їх права і обов’язки, передбачені КПК, а також
відповідальність, встановлена законом.
Проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час (з 22 до 6 години) не
допускається, за винятком невідкладних випадків, коли затримка в їх проведенні може
призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного.
Слідчий, прокурор зобов’язаний запросити не менше двох незаінтересованих осіб
(понятих) для пред’явлення особи, трупа чи речі для впізнання, огляду трупа, в тому
числі пов’язаного з ексгумацією, слідчого експерименту, освідування особи. Винятками
є випадки застосування безперервного відеозапису ходу проведення відповідної слідчої
(розшукової) дії. Поняті можуть бути запрошені для участі в інших процесуальних діях,
якщо слідчий, прокурор вважатиме це за доцільне.
Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з
обов’язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних
засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії.
Понятими не можуть бути потерпілий, родичі підозрюваного, обвинуваченого і
потерпілого, працівники правоохоронних органів, а також особи, заінтересовані в
результатах кримінального провадження.
Зазначені особи можуть бути допитані під час судового розгляду як свідки
проведення відповідної слідчої (розшукової) дії.
До гласних слідчих (розшукових) дій належать:
1.
допит (ст. 224 КПК);

Допит свідка;

Допит потерпілого;

Допит підозрюваного;

Допит обвинуваченого;

Допит малолітньої особи

Допит неповнолітньої особи.
2.
пред’явлення особи для впізнання (ст. 228 КПК);
3.
пред’явлення речей для впізнання (ст. 229 КПК);
4.
пред’явлення трупа для впізнання (ст. 230 КПК);
5.
обшук (ст. 234 КПК);

обшук житла особи;

обшук іншого володіння особи.
6.
огляд (ст. 237 КПК);

огляд місцевості;

огляд приміщення;

огляд речей;

огляд документів;

огляд трупа;

огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією.
7.
слідчий експеримент (ст. 240 КПК);
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освідування особи (ст. 241 КПК);

освідування підозрюваного

освідування свідка

освідування потерпілого.
9.
судова експертиза (ст. 242 КПК)
КПК детально регламентує порядок проведення кожної негласної слідчої
(розшукової) дії.
У відповіді на третє питання перш за все слід зазначити, що негласні слідчі
(розшукові) дії - це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи
проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених
КПК.
Рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій приймає слідчий,
прокурор, а у випадках, передбачених КПК, - слідчий суддя за клопотанням прокурора
або за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором. Слідчий зобов’язаний
повідомити прокурора про прийняття рішення щодо проведення певних негласних
слідчих (розшукових) дій та отримані результати. Прокурор має право заборонити
проведення або припинити подальше проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
8.

Виключно прокурор має право прийняти рішення про проведення такої негласної
слідчої (розшукової) дії, як контроль за вчиненням злочину.
У рішенні про проведення негласної слідчої (розшукової) дії зазначається строк її
проведення. За необхідності строк проведення негласної слідчої (розшукової) дії може
бути продовжений.
Проводити негласні слідчі (розшукові) дії має право слідчий, який здійснює
досудове розслідування кримінального правопорушення, або за його дорученням уповноважені оперативні підрозділи.
Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій повинна
відповідати загальним правилам фіксації кримінального провадження, передбаченим
КПК.
Проведення негласних слідчих (розшукових) дій може фіксуватися за допомогою
технічних та інших засобів.
Система негласних слідчих (розшукових) дій складається з двох блоків.
До першого блоку належать слідчі дії, які пов’язані з втручанням у приватне
спілкування:
1) аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260);
2) арешт, огляд та виїмка кореспонденції (ст. 261–262);
3) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263);
4) зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 264).
До другого блоку негласних (слідчих) належать інші негласні слідчі (розшукові)
дії:
1) обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (ст.
267);
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2) установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 268);
3) спостереження за особою, місцем або річчю (ст. 269);
4) аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270);
5) моніторинг банківських рахунків ( ст. 269-1);
6) контроль за вчиненням злочину (ст. 271);
7) виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої
групи чи злочинної організації (ст. 272);
8) негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.
У той же час контроль за вчиненням злочину включає в себе ще одну підсистему
негласних слідчих (розшукових), які до цього регулювались як оперативно-розшукові
заходи і комбінації. Так, відповідно до ст. 271 КПК України: «Контроль за вчиненням
злочину може здійснюватися у випадках наявності достатніх підстав вважати, що
готується вчинення або вчиняється тяжкий чи особливо тяжкий злочин, та проводиться
в таких формах:
1) контрольована поставка;
2) контрольована та оперативна закупка;
3) спеціальний слідчий експеримент;
4) імітування обстановки злочину.
При відповіді на четверте питання потрібно пам’ятати, що контроль за
вчиненням злочину - це негласна слідча (розшукова) дія, що являє собою комплекс
взаємопов’язаних правових, організаційно-тактичних дій, які полягають у перевірці
уповноваженими суб’єктами відповідності наявності та достовірності підстав вважати,
що вчиняється (вчинено) тяжкий або особливо тяжкий злочин, відомості про факт та
методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків,
передбачених КПК України.
Відповідно до статті 271 КПК контроль за вчиненням злочину може здійснюватися
у випадках наявності достатніх підстав вважати, що готується вчинення або вчиняється
тяжкий чи особливо тяжкий злочин, та проводиться в таких формах:
1) контрольована поставка;
2) контрольована та оперативна закупка;
3) спеціальний слідчий експеримент;
4) імітування обстановки злочину.
Контроль за вчиненням злочину не проводиться, якщо внаслідок таких дій
неможливо повністю запобігти:
1) посяганню на життя або заподіянню особі (особам) тяжких тілесних ушкоджень;
2) поширенню речовин, небезпечних для життя багатьох людей;
3) втечі осіб, які вчинили тяжкі чи особливо тяжкі злочини;
4) екологічній або техногенній катастрофі.
Під час підготовки та проведення заходів з контролю за вчиненням злочину
забороняється провокувати (підбурювати) особу на вчинення цього злочину з метою його
подальшого викриття, допомагаючи особі вчинити злочин, який вона би не вчинила, якби
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слідчий цьому не сприяв, або з цією самою метою впливати на її поведінку насильством,
погрозами, шантажем. Здобуті в такий спосіб речі і документи не можуть бути
використані у кримінальному провадженні.
Про результати контролю за вчиненням злочину складається протокол, до якого
додаються речі і документи, отримані під час проведення цієї негласної слідчої
(розшукової) дії. Якщо контроль за вчиненням злочину закінчується відкритим
фіксуванням, про це складається протокол у присутності такої особи.
Порядок і тактика проведення контрольованої поставки, контрольованої та
оперативної закупки, спеціального слідчого експерименту, імітування обстановки
злочину визначається законодавством.
Контроль за вчиненням злочину щодо незаконного переміщення через територію
України транзитом, ввезення до України або вивезення за межі України речей, вилучених
з вільного обігу, або інших речей чи документів може бути проведений у порядку,
передбаченому законодавством, за домовленістю з відповідними органами іноземних
держав або на підставі міжнародних договорів України.
Для відповіді на п’яте питання потрібно звернутися до положень статті 224 КПК
яка визначає особливості проведення допиту.
Згідно з вище вказаною статтею допит проводиться за місцем проведення досудового
розслідування або в іншому місці за погодженням із особою, яку мають намір допитати.
Кожний свідок допитується окремо, без присутності інших свідків. Допит не може
продовжуватися без перерви понад дві години, а в цілому - понад вісім годин на день.
Перед допитом встановлюється особа, роз’яснюються її права, а також порядок
проведення допиту. У разі допиту свідка він попереджається про кримінальну
відповідальність за відмову давати показання і за давання завідомо неправдивих
показань, а потерпілий - за давання завідомо неправдивих показань. За необхідності до
участі в допиті залучається перекладач.
У разі відмови підозрюваного відповідати на запитання, давати показання особа, яка
проводить допит, зобов’язана його зупинити одразу після отримання такої заяви. Під час
допиту може застосовуватися фотозйомка, аудіо- та/або відеозапис. Допитувана особа
має право використовувати під час допиту власні документи і нотатки, якщо її показання
пов’язані з будь-якими обчисленнями та іншими відомостями, які важко зберегти в
пам’яті. За бажанням допитуваної особи вона має право викласти свої показання
власноручно. За письмовими показаннями особи їй можуть бути поставлені додаткові
запитання.
Особа має право не відповідати на запитання з приводу тих обставин, щодо надання
яких є пряма заборона у законі (таємниця сповіді, лікарська таємниця, професійна
таємниця захисника, таємниця нарадчої кімнати тощо) або які можуть стати підставою
для підозри, обвинувачення у вчиненні нею, близькими родичами чи членами її сім’ї
кримінального правопорушення, а також щодо службових осіб, які виконують негласні
слідчі (розшукові) дії, та осіб, які конфіденційно співпрацюють із органами досудового
розслідування.
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Слідчий, прокурор має право провести одночасний допит двох чи більше вже
допитаних осіб для з’ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях. На початку
такого допиту встановлюється, чи знають викликані особи одна одну і в яких стосунках
вони перебувають між собою. Свідки попереджаються про кримінальну відповідальність
за відмову від давання показань і за давання завідомо неправдивих показань, а потерпілі
- за давання завідомо неправдивих показань.
Викликаним особам по черзі пропонується дати показання про ті обставини
кримінального провадження, для з’ясування яких проводиться допит, після чого слідчим,
прокурором можуть бути поставлені запитання. Особи, які беруть участь у допиті, їх
захисники чи представники мають право ставити одна одній запитання, що стосуються
предмета допиту.
Оголошення показань, наданих учасниками допиту на попередніх допитах,
дозволяється лише після давання ними показань. У кримінальних провадженнях щодо
злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, а також щодо
злочинів, вчинених із застосуванням насильства або погрозою його застосування,
одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб для з’ясування причин
розбіжностей в їхніх показаннях не може бути проведений за участю малолітнього або
неповнолітнього свідка чи потерпілого разом з підозрюваним.

Додаток 1
ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ
Метою написання реферату є підтвердження рівня опанування слухачами
основних положень з обраної тематики, демонстрація знання відповідної літератури,
вміння аналізувати матеріал, робити узагальнення та самостійні висновки.
Структура реферату:

титульна сторінка;

зміст (включаючи план, який повинен розкривати всю суть теми);

вступ (має бути обґрунтовано значення обраної теми);

основна частина (розкривається тема реферату шляхом висвітлення основних
питань);

висновки (вони мають логічно пов'язуватися із змістом викладеного
матеріалу);

список використаної літератури (необхідно розміщувати в алфавітному
порядку, якщо при виконанні реферату використовувалися нормативні документи їх
необхідно розміщувати на початку списку);

додатки (не обов’язково, але за можливості можна додати документи, схеми
тощо).
Вимоги до оформлення реферату.
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Обсяг реферативної роботи має складати – 10-15 сторінок. До загального обсягу
роботи не входять додатки та список використаних джерел.
Робота має бути надрукована з дотриманням стилістичних і граматичних норм. У
тексті обов'язково повинні бути посилання на літературу та інші джерела, що
використовувалися при підготовці реферату. Посилання на літературне джерело
ставиться у квадратних дужках вказується його порядковий номер у списку літератури
та конкретна сторінка, наводиться цитата, точні цифри, дані, наприклад [8, с. 179].
Текст реферативної роботи викладається державною мовою на стандартних
аркушах формату А-4 (210 х 297).
Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем;
вирівнювання - “За шириною”;
міжрядковий інтервал “Полуторний” (1,5 Lines);
абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см);
верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 2 см, праве – 1 см.
Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти знакам
(1,25 см).
Розділи та підрозділи мають містити заголовки, які належить точно відтворювати
у змісті. Заголовки розділів, як правило, розміщують посередині рядка. Назви розділів
друкують великими літерами без розділових знаків у кінці, без підкреслень. Заголовки
розділів слід починати з належного відступу.
Нумерація сторінок має бути наскрізною. Порядковий номер сторінки позначають
арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті сторінки. Титульний
аркуш включається до загальної нумерації сторінок роботи, але номер сторінки на
титульному аркуші, як правило, не проставляють. Розділи слід нумерувати також
арабськими цифрами.
Ілюстративний матеріал – малюнки, графіки, схеми тощо слід розміщувати в
додатках. На кожний ілюстративний матеріал мають бути посилання в тексті.

Викладач:

Бубнєнкова О.О.

