
Тема 2. 
Юридичний самозахист у 

взаємовідносинах з правоохоронними 
органами 

 

 

Заняття 1 

 

Описові питання: 

 

1. Виклик в поліцію: порядок дій і правові наслідки: 

 причини виклику та умови їх правомірності; 

 порядок виклику на допит у кримінальному процесі; 

 порядок дій у відділі поліції. 

2. Допит: процедура, типові порушення: 

 поняття, види, тривалість та час проведення допиту; 

 етапи проведення допиту; 

 рекомендації підчас допиту. 

3. Затримання: правові аспекти та алгоритм дій (пам’ятка для затриманого 

в додатку 1 та 2): 

 затримання: підстави та порядок його проведення;  

 правові гарантії для затриманого;  

 алгоритм дій уразі затримання. 

 

Завдання: 

№ 1. Проаналізуйте судове рішення, що міститься в додатку 3.1. 

№ 2. Підготуйте заяву потерпілого про вчинене кримінальне 

правопорушення (додаток 4.1.). Проаналізуйте її зміст. 

 

Контрольні запитання: 

1. З яких причин можуть викликати «на бесіду» у поліцію? 

2. В яких випадках особа може відмовитись від «бесіди», а у яких 

зобов’язана з’явитись в поліцію? 

3. Назвіть підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності (ст.6 

ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність»); 

4. За скільки часу до дати допиту повинна бути вручена повістка? 



5. Які способи вручення повістки передбачені КПК України (ст. 135)? 

6. Що має бути зазначено у повістці про виклик (ст.137 КПК)? 

7. Які є поважні причини неприбуття особи на виклик (ст.138 КПК)? 

8. Які наслідки неприбуття особи за викликом без поважної причини або 

неповідомлення про причини свого неприбуття (ст.139 КПК)? 

9. Які дії слід вчинити особі після прибуття до відділення поліції 

(Інструкція з організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) 

Національної поліції України затв. наказом Міністерства внутрішніх 

справ України від 23.05.2017  № 440 - (розд.6, п.10, пп.2 та додаток 12)) ? 

10. Хто такий свідок (ст. 65 КПК)? 

11. Які права та обов’язки  на допиті має свідок (ст. 66 КПК)? 

12. Які Ви знаєте види допиту? 

13. У які години не допускається проведення допиту? 

14. Якою може бути тривалість допиту? 

15. Як поводитись під час допиту? 

 

 

 

Заняття 2 
 

 

Описові питання: 

 

1. Юридичний самозахист при особистій перевірці: 

 види особистої перевірки та їх загальна характеристика; 

 правомірні підстави для особистої перевірки особи; 

 правомірні підстави для поверхневої перевірки транспортного 

засобу; 

 рекомендації у випадку особистої перевірки. 

2. Зупинка та перевірка транспортного засобу: умови правомірності та 

порядок проведення. 

3. Захист права на недоторканість житла у випадку обшуку: 

 обшук: підстави та загальна характеристика; 

 вимоги до ухвали слідчого судді: на що слід звернути увагу; 

 порядок дій до, під час та після обшуку. 

 

Завдання: 

№ 1. Проаналізуйте судове рішення, що міститься в додатку 3.2. 



№ 2. Користуючись зразком складіть скаргу на незаконні дії працівника 

поліції під час здійснення поверхневого огляду (додаток 4). Дайте 

коротку характеристику діям поліції. 

 

Контрольні запитання: 

Заняття 1 

1. Які види особистої перевірки Ви знаєте? 

2. Як поводитись у випадку особистої перевірки? 

3. Хто має право проводити особисту перевірку? 

4. Що таке поверхнева перевірка? 

5. Які Ви знаєте обґрунтовані причини для обшуку чи огляду? 

6. Які законодавчі вимоги до огляду та обшуку? 

7. Що є підставою для обшуку житла? 

8. У який час може проводитись обшук житла? 

9. Що повинен зробити слідчий, прокурор перед початком обшуку житла? 

10. Які є вимоги до ухвали слідчого судді про проведення обшуку? 

11.  Які можуть бути наслідки невідповідності ухвали вимогам? 

12. Що слід робити під час обшуку? 

13. Що слід робити після обшуку? 

 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА: 

Конституція України. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 ; 

Кримінальний кодекс України. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 ; 

Кримінальний процесуальний кодекс України. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 ; 

Інструкція з організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) 
Національної поліції України затв. наказом Міністерства внутрішніх справ 
України від 23.05.2017  № 440. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-17 . 
 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-17



