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Навчально-методичний посібник підготовлений для здобувачів вищої освіти
другого (магістерського) рівня для підготовки до занять зі спеціального курсу
«Повноваження слідчого судді».
Посібник містить тематичний план навчальної дисципліни, навчальний
контент, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання,
задачі, завдання або кейси для підсумкового контролю знань і вмінь
здобувачів вищої освіти, літературу для спеціального курсу.

ЗМІСТ
ВСТУП

4

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

6

НАВЧАЛЬНИЙ КОНТЕНТ

7

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

133

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

178

РЕСУРСИ ДЛЯ НАВЧАННЯ

192

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ПІД ЧАС ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

214

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ

216

3

Гловюк І. В., Стоянов М. М., Малахова О. В., Завтур В. А., Зіньковський І. П.

ВСТУП
У Кримінальному процесуальному кодексі України 2012 р.
інститут судового контролю у досудовому провадженні було
істотно інституціонально та процедурно розширено, зокрема,
шляхом впровадження такого суб’єкта, як слідчий суддя, та
надання йому широкого кола повноважень у досудовому розслідуванні. Ці повноваження не є систематизованими у кримінальному
процесуальному законодавстві, а процесуальний порядок їх реалізації є диверсифікованим. Динаміка сучасного кримінального
процесуального законодавства також указує на подальше розширення компетенції слідчого судді у кримінальному провадженні.
Втім, аналіз судової практики демонструє її неуніфікованість,
наявність різних підходів до реалізації повноважень слідчого
судді. Вищевказане зумовлює необхідність засвоєння здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня правильного
розуміння сутності та змісту повноважень слідчого судді у кримінальному провадженні, усвідомлення проблемних аспектів їх
реалізації, уміння правильно застосовувати норми кримінального процесуального права, які визначають правовий статус слідчого судді.
Метою вивчення навчальної дисципліни «Повноваження слідчого судді» є формування уявлення про повноваження слідчого
судді у досудовому розслідуванні, порядок реалізації усіх груп
повноважень слідчого судді, участі інших суб’єктів кримінального
провадження у судово-контрольних провадженнях у досудовому
розслідуванні.
Після успішного завершення цього курсу здобувач вищої
освіти буде спроможний: правильно розуміти сутність вимог
кримінального процесуального закону щодо порядку реалізації повноважень слідчого судді, застосовувати ці положення до
конкретних обставин справ задля вирішення практичних завдань
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та їх належного процесуального оформлення, складати та оцінювати процесуальні документи.
Для досягнення мети курсу, формування компетентностей
здобувачів вищої освіти передбачено проведення лекцій із використанням презентацій, практичних занять з вирішенням задач,
кейсів, самостійної роботи з удосконаленням навичок написання рефератів, підготовки доповідей, вивчення узагальнення
судової практики, а також опрацювання рішень судів, розміщених в Єдиному державному реєстрі судових рішень, рішень
Європейського суду з прав людини.
Навчально-методичний посібник підготовлено на основі
наукових та практичних напрацювань і публікацій його авторів.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Символ
одиниці
змісту
Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.
Тема 4.

Тема 5.

Тема 6.

Усього:
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Опис змісту навчання (теми)

Поняття, сутність та значення
судового контролю в досудовому
провадженні
Діяльність слідчого судді,
пов’язана зі збиранням доказів.
Діяльність слідчого судді при
застосуванні заходів забезпечення кримінального
провадження.
Розгляд слідчим суддею скарг та
відводів
Інші повноваження слідчого
судді.
Оскарження дій та рішень слідчого судді.

Л/ПЗ/СРЗ, год
Факультет
прокуратури та
слідства (кримінальної юстиції)

2/2/4

4/6/10
6/6/12

2/4/10

2/2/10
2/2/4

18/22/50
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НАВЧАЛЬНИЙ КОНТЕНТ
ЛЕКЦІЇ
Тема 1. Поняття, сутність та значення судового контролю
в досудовому провадженні
Мета вивчення
Метою вивчення є систематизація знань щодо становлення
та розвитку інституту судового контролю у кримінальному
провадженні, функціональної спрямованості діяльності слідчого
судді, видів повноважень слідчого судді та практики їх реалізації.
Результати навчання
Після лекції здобувач вищої освіти буде (спроможний):
1. продемонструвати знання щодо функціональної спрямованості діяльності слідчого судді у кримінальному провадженні;
2. продемонструвати знання щодо повноважень слідчого судді
у досудовому розслідуванні, практики їх реалізації.
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План:
1. Слідчий суддя як суб’єкт кримінального провадження.
Функціональна спрямованість діяльності слідчого судді.
2. Загальна характеристика та види повноважень слідчого
судді.
3. Співвідношення прокурорського нагляду та судового контролю в кримінальному судочинстві.
4. Визначення слідчого судді, який здійснюватиме повноваження в кримінальному провадженні.
5. Слідчий суддя, який здійснює розгляд клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Підсудність вирішення
питань слідчим суддею. Підстави, порядок відводу слідчого судді.

Основний зміст:
Слідчий суддя є суб’єктом кримінального провадження, який
здійснює судові функції у досудовому розслідуванні. Слідчий
суддя в досудовому кримінальному провадженні реалізує функцію забезпечення доказів, забезпечення законності та обгрунтованості обмеження прав і свобод учасників кримінального
провадження та інших осіб, судового контролю і міжнародного
співробітництва.
Слідчий суддя – суддя суду першої інстанції, до повноважень
якого належить здійснення у порядку, передбаченому КПК, судового
контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та якщо йдеться про клопотання у порядку
глави 21 КПК, слідчим суддею апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених
до підсудності Вищого антикорупційного суду, – слідчим суддею
Вищого антикорупційного суду. Слідчий суддя (слідчі судді) у суді
першої інстанції обирається зборами суддів зі складу суддів
цього суду.
Повноваження слідчого судді у кримінальному провадженні
за КПК 2012 р. можна класифікувати за предметним критерієм
на наступні групи: 1) дозвільні повноваження (пов’язані із вирі10
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