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Анотація до спецкурсу 

«Криміналістичне забезпечення адвокатської діяльності» 

 

Тип дисципліни: вибіркова                                                                     Семестр: 2 

Обсяг дисципліни: 

Загальна кількість годин - 32 (кредитів ЄКТС - 3); 

Аудиторні години - 32 (лекції - 16, практичні - 66) 

Лектор: к.ю.н. доц.  Фігурський В. М. (електронна адреса: vfigursky@meta.ua) 

 

Як відомо, основними функціями кримінального процесуального права 

України є обвинувачення, захист та відправлення правосуддя. 

Якщо вести мову про функції правосуддя чи обвинувачення, то звернемо 

увагу на те, що чимало навчальних дисциплін мають за мету та завдання надити 

допомогу студентові ознайомитись та глибоко вникнути в ті чи інші проблеми, 

присвячені діяльності судді при вирішенні справи по суті (Кримінальне 

процесуальне право України та низка спецкурсів) чи діяльності прокурора з 

виконання покладених на нього функцій (Прокурорський нагляд в Україні та 

низка спецкурсів). 

Щодо забезпечення реалізації функції захисту, то на превеликий жаль, 

важко відразу назвати хоч одну навчальну дисципліну, яка б мала за мету та 

завдання зорієнтувати, роз’яснити та навчити студента правильно вибирати 

оптимальну лінію поведінки адвоката (захисника) в кримінальному 

провадженні. Саме цьому і присвячений спецкурс «Криміналістичне 

забезпечення адвокатської діяльності». 

В межах цього спецкурсу студент зможе уяснити питання чи потрібні 

криміналістичні знання адвокату, зокрема, адвокату-захиснику, зрозуміти як 

правильно, ефективно і у яких випадках їх можна застосовувати. 

Так, як видається, жоден практикуючий адвокат під час здійснення своєї 

діяльності не може обійтись без криміналістичних знань. Насамперед мова про 

такий розділ криміналістики як «Криміналістична тактика». Адже хто як не 

адвокат повинен вміти чітко обирати оптимальну лінію поведінки, як свою, так 
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і свого підзахисного (клієнта). Адже необхідно чітко уяснити, коли заявляти ті 

чи інші клопотання чи демонструвати певні докази, а коли їх можна 

притримати до вигіднішого моменту, коли викликати з метою допиту певного 

свідка, потерпілого тощо, а коли від цього утриматись, коли зробити певні 

зауваження слідчому чи іншій уповноваженій на проведення конкретної слідчої 

(процесуальної) дії особі (огляду, допиту, обшуку тощо), а коли утриматись від 

цього, щоб потім оскаржити ті чи інші дії до прокурора чи слідчого судді і 

домогтися скасування результатів проведеної слідчої дії та ін. 

Під час вивчення цього спецкурсу можна навчитися: правильно виявляти 

слідчі помилки і випадки порушення прав та законних інтересів підзахисного 

(під час затримання, досудового розслідування та судового розгляду 

кримінального провадження); правильної тактики спілкування з підзахисним 

(клієнтом) та напрацювання оптимальної лінії захисту в кримінальному 

провадженні; правильно обирати тактичні прийоми, що застосовуються 

захисником під час встановлення та перевірки слідчим чи судом обставин 

кримінального провадження; тактики використання захисником висновків 

судової експертизи на користь підзахисного (клієнта); тактики участі та 

тактичних прийомів, що використовуються захисником під час судового 

розгляду кримінального провадження, зокрема судових дебатів; правильно 

розпізнавати слідчу ситуацію та обирати відповідні засоби адвокатської 

діяльності, спрямовані на її вирішення та спрямування в потрібне для 

підзахисного (клієнта) русло; особливостям тактики участі адвоката у допитах 

свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачених, в обшуках житла чи іншого 

володіння особи чи самої особи, оглядах та інших слідчих (процесуальних) 

діях; оптимальній, якісній та швидкій методиці ознайомлення захисника з 

матеріалами кримінального провадження (досудового розслідування до його 

завершення, завершеного досудового розслідування та судового розгляду) для 

правильного конструювання лінії захисту свого клієнта; методичним основам 

участі адвоката-захисника у збиранні та перевірці доказів тощо. 
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Саме для з’ясування принаймні цих та низки інших питань розроблений 

та запроваджений спецкурс «Криміналістичне забезпечення адвокатської 

діяльності». 

 

доц. В. М. Фігурський 


