
Інструкційно – методична карта 

практичного заняття № 11 

Дисципліна: Кримінальний процес. 

Тема:  Особливі порядки кримінального провадження та їх законодавча реалізація. Кримінальне 

провадження щодо неповнолітніх. Кримінальне провадження щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру  

Мета:  

навчальна: навчитися  аналізувати  умови ситуацій правильність та черговість вчинення необхідних 

дій та складання визначених процесуальних документів; засвоїти норми кримінально -

процесуального законодавства щодо порядку кримінального провадження за участю неповнолітніх, 

та застосування примусових заходів медичного характеру. Засвоїти їх порядок та процедуру, 

навчитись використовувати норми чинного кримінально-процесуального законодавства для 

вирішення проблемних ситуацій. 

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

професійного рівня. 

Методичне забезпечення: 

1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. // 

Відомості Верховної Ради України, 1996, №30, ст..141 із змінами внесеними згідно із Законом 

№2222-ІV від 08.12.2004р. ВВР, 2005, №2. 

2. Кримінально-процесуальний кодекс України від 13 ківтня 2012р. 

3. Кримінальний кодекс України прийнятий 5 квітня 2001р. на сьомій сесії Верховної Ради 

України третього скликання і набрав чинності з 1 вересня 2001р. // Відомості Верховної Ради 

України. – 2001. - №25-26. – Ст.131. 

Хід заняття: 

І. Організаційний момент.  

ІІ. Актуалізація опорних знань: 

    1Окресліть особливості проведення процесуальних дій та застосування заходів примусу щодо 

неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених. 

    2 Визначте особливості досудового та судового кримінального провадження щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру та щодо обмежено осудних осіб.  

    3  У чому полягає сутність продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру?       

ІІІ. Вирішення практичних ситуацій. 

 

Ситуація№1 

     Бондар В.П. вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 296 КК України 

(хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, 

що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом). Бакун стверджував, що він є 

неповнолітнім, але при ньому не було виявлено документів, які вказують на його вік.  

Які повинен діяти слідчий?______________________________________________________________  

Зазначте обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх. __________________________________________________________________________ 

 

Ситуація№2 

      Симончука А.П., який є неповнолітнім, було затримано за вчинення тяжкого злочину. Його було 

допитано без участі захисника, після чого до нього був застосований запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою.  

Чи буди допущені порушення вимог кримінального процесуального 

закону?________________________________________________________________________________ 

 Які запобіжні заходи можуть бути застосовані до 

неповнолітнього?_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Ситуація№3 

        Десятирічний  Сомов А.С., вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 186 КК 

України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до 



суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом). Ухвалою 

місцевого суду до нього було застосовано примусовий захід виховного характеру. Це рішення було 

оскаржене захисником неповнолітнього. 

 Чи правомірно вчинив суд?_______________________________________________________________ 

 Які питання повинен з’ясувати суд при прийнятті рішення про застосування примусових заходів 

виховного характеру?____________________________________________________________________ 

Ситуація№4 

     Громадянин Липка В.О. вчинив кримінальне правопорушення у віці 17 років. На момент початку 

кримінального провадження, він досяг повноліття.  

   Чи поширюються на Липку В.О. правила, що встановлюють особливості кримінального 

провадження щодо неповнолітніх?________________________________________________________ 

Ситуація№5 

      Досудовим розслідуванням було встановлено що злочин передбачений ч. 1 ст.115 КК України 

(вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) вчинив Хилюк. Враховуючи, 

що Хилюк перебував на обліку у психіатра за місцем проживання, слідчий призначив психіатричну 

експертизу. Відповідно до висновку експертизи Хилюк не усвідомлював свої дії під час вчинення 

злочину і не міг керувати ними. Слідчий враховуючи тяжкість злочину, небезпеку Хилюка для 

оточуючих склав клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою. За результатом 

розгляду клопотання слідчим суддею було винесено ухвалу про обрання запобіжного заходу 

тримання під вартою. Після закінчення досудового розслідування слідчий склав обвинувальний акт і 

за згодою прокурора направив його до суду.  

Чи були допущені порушення вимог кримінального процесуального закону в цій ситуації? Якщо так, 

то які саме? 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Які особливості кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру?_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Методичні рекомендації: 

Порядку застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не 

досягли віку кримінальної відповідальності присвячено параграф 2 глави 38 Кримінального 

процесуального кодексу України (ст.498-502). 

Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів виховного характеру, 

передбачених законом України про кримінальну відповідальність, здійснюється внаслідок вчинення 

особою, яка після досягнення одинадцятирічного віку до досягнення віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, 

передбаченого законом України про кримінальну відповідальність. 

Метою застосування таких заходів має бути забезпечення інтересів неповнолітнього, які 

полягають в одержанні не тільки належного виховання, а й освіти, лікування, соціальної, 

психологічної допомоги, захисту від жорстокого поводження, насильства та експлуатації, а також у 

наявності можливості адаптуватися до реалій суспільного життя, підвищити загальноосвітній і 

культурний рівень, набути професії та працевлаштуватися. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових 

заходів виховного характеру здійснюється згідно з правилами, передбаченими КПК України. Таке 

досудове розслідування здійснюється слідчим, дізнавачем, які спеціально уповноважені керівником 

органу досудового розслідування на здійснення досудових розслідувань щодо неповнолітніх.  

Під час досудового розслідування проводяться необхідні процесуальні дії для з’ясування 

обставин вчинення суспільно небезпечного діяння та особи неповнолітнього. 

Участь захисника у кримінальному провадженні є обов’язковою. 

За наявності достатніх підстав вважати, що особа яка не досягла віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, 

за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк 

понад п’ять років, вона може бути поміщена у приймальник-розподільник для дітей на строк до 
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тридцяти днів на підставі ухвали слідчого судді, суду, постановленої за клопотанням прокурора 

згідно з правилами, передбаченими Кримінальним процесуальним Кодексом України для обрання 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Слідчий суддя, суд зобов’язані відмовити у поміщенні особи у приймальник-розподільник для 

дітей, якщо прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що особа вчинила суспільно 

небезпечне діяння, яке підпадає під ознаки діяння, за яке Кримінальним кодексом України 

передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п’ять років, наявність ризиків, які 

дають достатні підстави вважати, що особа може здійснити дії, передбачені частиною першою статті 

177 Кримінального процесуального кодексу України, а саме: 

1. переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 

2. знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне 

значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 

3. незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, 

експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 

4. перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 

5. вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне 

правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, а також те, що жоден із більш м’яких 

заходів не може запобігти цьому. 

Строк тримання особи у приймальнику-розподільнику для дітей може бути продовжено 

ухвалою слідчого судді, суду ще на строк до тридцяти днів. Питання скасування чи продовження 

строку тримання особи у приймальнику-розподільнику для дітей вирішується в порядку, 

передбаченому для скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або продовження 

строку тримання під вартою відповідно. 

За відсутності підстав для закриття кримінального провадження прокурор затверджує 

складене слідчим або самостійно складає клопотання про застосування до неповнолітнього 

примусових заходів виховного характеру і надсилає його до суду в порядку, передбаченому КПК. 

       Положеннями ст. 92 Кримінального кодексу України визначено, що примусовими заходами 

медичного характеру є надання амбулаторної психіатричної допомоги, поміщення особи, яка 

вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою 

частиною Кримінального кодексу України, в спеціальний лікувальний заклад з метою її 

обов'язкового лікування, а також запобігання вчиненню нею суспільно небезпечних діянь. 

Примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані судом для осіб: 

 які вчинили у стані неосудності суспільно небезпечні діяння; 

 які вчинили у стані обмеженої осудності кримінальні правопорушення; 

 які вчинили кримінальне правопорушення у стані осудності, але захворіли на психічну хворобу до 

постановлення вироку або під час відбування покарання. 

Види примусових заходів медичного характеру 

Захід медичного 

характеру 
Суб'єкти застосування 

Надання амбулаторної 

психіатричної допомоги в 

примусовому порядку 

Стосовно особи, яка страждає на психічні розлади і вчинила суспільно 

небезпечне діяння, якщо особа за станом свого психічного здоров'я не 

потребує госпіталізації до психіатричного закладу 

Госпіталізація до 

психіатричного закладу із 

звичайним наглядом 

Щодо психічно хворого, який за своїм психічним станом і характером 

вчиненого суспільно небезпечного діяння потребує тримання у 

психіатричному закладі і лікування у примусовому порядку 

Госпіталізація до 

психіатричного закладу з 

посиленим наглядом 

Щодо психічно хворого, який вчинив суспільно небезпечне діяння, не 

пов'язане з посяганням на життя інших осіб, і за своїм психічним станом 

не становить загрози для суспільства, але потребує тримання у 

психіатричному закладі та лікування в умовах посиленого нагляду 

Госпіталізація до 

психіатричного закладу із 

суворим наглядом 

Щодо психічно хворого, який вчинив суспільно небезпечне діяння, 

пов'язане з посяганням на життя інших осіб, а також щодо психічно 

хворого, який за своїм психічним станом і характером вчиненого 

суспільно небезпечного діяння становить особливу небезпеку для 
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суспільства і потребує тримання у психіатричному закладі та лікування 

в умовах суворого нагляду 
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