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Консультації по курсу 

відбуваються 

Щосереди, 10:00-12:00 год. (вул. Січових Стрільців, 14, ауд. 511)  

Консультації в день проведення лекційних (практичних) занять 

відбуваються за попередньою домовленістю. Також можливі он-

лайн консультації через Zoom або подібні ресурси. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід писати на Viber чи 

електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу  

Мова викладання Українська 

Політика  

навчальної 

дисципліни 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. 

Студенти зобов’язані відвідувати заняття. Пропущені практичні 

заняття студенти повинні відпрацювати. Студенти зобов’язані 

дотримуватися визначених строків для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Користування мобільним 

телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час 

заняття в цілях, не пов’язаних з навчанням, забороняється. 

Вимоги 

академічної 

доброчесності 

Прослуховуючи цей курс, студенти погоджуються виконувати 

вимоги принципів академічної доброчесності:  

‒ вирішувати завдання самостійно, без допомоги сторонніх 

осіб;  

‒ надавати для оцінювання лише результати власної роботи;  

‒ не вдаватися до кроків, що можуть у нечесний спосіб 

покращити власні результати навчання чи погіршити (покращити) 

результати інших студентів;  

‒ жодним чином не публікувати відповіді на питання, що 

ставляться в рамках дисципліни; 

‒  роботи студентів мають бути їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фальсифікація джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності у письмовій роботі студента є 

підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від обсягу 

плагіату чи обману. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 
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толеруються. 

Інформація про курс Дисципліна «Криміналістичне забезпечення діяльності 

адвоката» розроблена так, щоб студенти здобули практичні навики 

використання (застосування) криміналістичних знань, методів, 

засобів тощо у практичній діяльності адвоката , навчилися обирати 

оптимальну лінію поведінки за тієї чи іншої ситуації, яка склалась 

у конкретний момент кримінального провадження. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Криміналістичне забезпечення діяльності 

адвоката» покликана виробити у студентів уміння правильно 

тлумачити та застосовувати кримінальне процесуальне 

законодавство для захисту підозрюваного (обвинуваченого), 

визначати, обґрунтовувати та відстоювати позицію захисту, 

здійснювати якісний захист клієнта (підозрюваного чи 

обвинуваченого) із застосуванням криміналістичних засобів, 

застосовувати прийоми адвокатської тактики, правильно 

розпізнавати криміналістичну ситуацію і у відповідний спосіб 

обирати відповідні оптимальні засоби адвокатської діяльності для 

її вирішення, застосовувати криміналістичні засоби під час участі в 

слідчих (розшукових) діях, обирати та застосовувати 

криміналістичні засоби під час іншої участі на досудовому 

розслідуванні, правильно обирати криміналістичні засоби під час 

участі у судових стадіях кримінального провадження. 

Мета та завдання 

курсу 

Мета викладання дисципліни – формулювання теоретичних 

знань та вироблення на їх основі практичних навиків застосування 

криміналістичних знань в сфері адвокатської діяльності. 

Завдання вивчення дисципліни: засвоєння необхідності та 

форм використання криміналістичних знань у діяльності адвоката; 

напрацювання навичок щодо правильного розпізнавання 

криміналістичної (слідчої, судової та ін.) ситуації на конкретний 

момент кримінального провадження та обрання оптимальних 

засобів адвокатської діяльності, спрямованих на їх вирішення; 

засвоєння криміналістичних знань та навичок їх застосування, 

необхідних для формулювання та донесення власної позиції за 

різних ситуацій, що можуть скластися в кримінальному 

провадженні; опанування навичок самостійного вирішення 

конфліктів у непередбачуваних умовах в кримінальному 

провадженні; полягає у аналіз актів кримінального процесуального 

законодавства України, навчальної та монографічної літератури, 

вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно 

до програми дисципліни, формулювання наукових проблем та 

визначення шляхів їх вирішення. 

Дисципліна «Криміналістичне забезпечення діяльності 

адвоката» спрямована на формування таких компетентностей: 

 СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові 

рішення щодо захисту прав та свобод людини, ефективного та 

раціонального вибору конкретної моделі поведінки, в т. ч. 

процесуальних дій за тієї чи іншої ситуації, що має місце у 

визначений момент кримінального провадження і за ситуації, у 

якій опинився адвокат, давати розгорнуту юридичну аргументацію 

цих рішень, моделі поведінки та способів ефективного захисту 

прав та законних інтересів суб’єктів правовідносин. 

 СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних 

засад (принципів) та процедур кримінального судочинства в 

Україні. 



 СК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові 

інструменти альтернативного позасудового розгляду та вирішення 

правових ситуацій у кримінальному провадженні. 

 СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що 

вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення 

норм права, а також розуміння особливостей практики їх 

застосування, зокрема при вирішенні правових спорів, виходячи зі 

змісту принципів права та правових цінностей, ефективно 

оперувати інтерпретаційно-правовими актами у правозастосовній 

діяльності. 

 СК11. Здатність критично оцінювати та прогнозувати 

ефективність представництва і захисту прав, свобод та інтересів 

клієнтів захисником, представником потерпілого, цивільного 

позивача, цивільного відповідача, представником юридичної 

особи, щодо якої здійснюється провадження правовими 

механізмами, враховуючи фактичні обставини справи та чинне 

нормативно-правове регулювання відповідних правовідносин. 

 СК13. Здатність доносити до клієнтів, інших учасників 

кримінального провадження інформацію, ідеї, зміст проблем та 

характер оптимальних рішень з належною аргументацією. 

 СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів 

правозастосування, що стосуються діяльності адвоката та 

захисника у кримінальному провадженні та здійсненням ним 

взятих на себе функцій. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література: 

1. Alec Karakatsanis.  Usual Cruelty: The Complicity of Lawyers 

in the Criminal Injustice System Hardcover – October 29, 2019 

2. Ed Johnston, Tom Smith. The Law of Disclosure: A Perennial 

Problem in Criminal Justice. December 18, 2020 

3. Pierre-Marie Dupuy; Jorge E. Viñuales. International 

Environmental Law, Edition: 2, June 2018 

4. Worrall J.L. Criminal procedure: From First Contact to Appeal. 

Fifth edition. New Jersey: Pearson, 2015. 528 p. 

5. Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з 

практимумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. д.ю.н., проф. 

заслуженого юриста України С. Я Фурси та к.ю.н. Н. М. 

Бакаянової. – 2-ге вид. доповн. і перероб. – Київ : Алерта, 2016. – 

864 с.  

6. Бобечко Н.Р. Доказування у стадіях апеляційного та 

касаційного провадження за КПК України: навч. посіб. / Н.Р. 

Бобечко, за ред. проф. В.Т.Нора. – Тернопіль: Підручники та 

посібники, 2014. – С.6-67. 

7. Зейкан Я. Настільна книга адвоката у кримінальній справі 

(КПК 2012) : 2-ге вид., допов. / Я. Зейкан, С. Сафулько. – Київ : ВД 

Дакор, 2016. – 640 с.  

8. Зейкан Я. П. Методика захисту в окремих категоріях справ 

за КПК 2012 року / Я. П. Зейкан. – Харків : Коваленко О. В., 2013. 

– 376 с.  

9. Іваницький С. О. Теоретичні основи організації адвокатури 

в Україні: монографія. К.: Інтерсервіс, 2017. 800 с.  

10. Моторигіна М. Г. Сторона захисту в судовому провадженні 

у першій інстанції : монографія / М.Г. Моторигіна; за наук. ред. 

д.ю.н., проф. О. В. Капліної. Харків: Оберіг. 2018 306 с.  

https://www.amazon.com/Alec-Karakatsanis/e/B081S5RJDR/ref=dp_byline_cont_book_1


11. Руснак Ю. І. Захист у кримінальному процесі за новим 

Кримінальним процесуальним кодексом України. Практичний 

посібник. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 344 с.  

12. Світайло П. Ю. захисник на стадії досудового 

розслідування: досвід України та зарубіжних країн. – Юридичний 

науковий електронний журнал. - №7. – 2020. Режим доступу: 

http://www.lsej.org.ua/7_2020/96.pdf 

13. Скрябін О. М. Участь захисника у окремих кримінальних 

провадженнях: монографія / О. М. Скрябін. – Запоріжжя: Просвіта, 

2017. – 380 с. 

14. Старенький О. С. Кримінальні процесуальні гарантії 

захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні: 

теорія та практика: монографія. За загал. ред. д. ю.н., проф. М. А. 

Погорецького. К.: Алерта, 2016. 336 с.  

 

Додаткова література: 

1. Chemerinsky E., Levenson L.L. Criminal procedure. Second  

edition. Wolters Kluwer, 2013. 1424 p. 

2. Rights in practice: access to a lawyer and procedural rights in 

criminal and European arrest warrant proceedings. Luxembourg: 

Publications Office of the European Union, 2019 

3. Александров А.С., Гришін С.П., Зейкан Я.П. Перехресний 

допит у суді: навч.-практ. посіб. К.: Алерта, 2014.  528 с. 

4. Ємельянов Р. О. Правове регулювання участі адвоката-

представника потерпілого у кримінальному провадженні. – 

Європейські перспективи. - №7. – 2020. – С. 122-130. 

5. Гринишин А.Б. Участь народу у здійсненні правосуддя у 

кримінальних справах за законодавством України: автореф. дис.  ... 

канд. юрид. наук. / А.Б. Гринишин. – Київ, 2012. – 18 с. 

6. Гловюк І.В. Подання сторонами доказів у судовому 

розгляді: проблемні питання // Вісник кримінального судочинства. 

– 2015р. -  №3 (частина 1). – С.28-33. 

7. Воробчак А.Р. Допит експерта в кримінальному 

провадженні: мета, умови та предмет. Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія 

«Юриспруденція». 2018. № 36. Т. 2. С. 148-152.  

8. Козій В. Окремі аспекти допиту потерпілого під час 

судового розгляду кримінального провадження. Науковий часопис 

Національної академії прокуратури України. 2017. № 3. С. 73-81. 

9. Коровайко О. І. Міжнародні стандарти кримінального 

судочинства в судовому провадженні України: монографія. Х.: 

Панов, 2016. 492 с. 

10. Костюченко О.Ю. Особливості проведення прямого та 

перехресного допиту свідків і потерпілих. Вісник кримінального 

судочинства. 2015. № 1. С. 66-73.  

11. Кучер О.В. Про деякі проблеми визначення обсягу та 

порядку дослідження доказів відповідно до вимог ст. 349 КПК 

України. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 3. С. 158-

163. 

12. Лань О. Ю. Обставини, що підлягають доказуванню в 

кримінальному провадженні щодо неповнолітніх / О. Ю. Лань // 

Форум права. - 2014. - № 4. - С. 204–209. 

13. Левендаренко О. О., Іващенко Д. В. Негласні слідчі дії в 

контексті захисту конституційних прав і свобод учасників 



кримінального провадження. Форум права. 2012. № 4. С. 567–571. 

URL: http://arhive. nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2012-4/12looukp 

14. Несінов О. Тактика захисту щодо визнання висновку 

експерта недопустимим доказом.  

15. Несінов Вісник національної асоціації адвокатів України. 

2017. No 5. С. 23–29. 

16. Скрябін О. М. Діяльність захисника в підготовчій частині 

апеляційного провадження в кримінальному процесі / О. М. 

Скрябін // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 219–225. 

17. Трофименко В. М. Особливості участі захисника в 

доказуванні в кримінальному провадженні: деякі теоретико-

прикладні аспекти // Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія : Право. - 2015. - Випуск 33. –

Т.2  - C. 165-168. 

18. Шульга А. О. Питання процесуальної участі в доказуванні 

сторони захисту та особи потерпілого / А. О. Шульга // Форум 

права. - 2015. - № 2. 

19. Яновська О. Правова позиція захисту в кримінальному 

провадженні: шляхи відстоювання у процесі доказування // Право 

України. – 2014. – №10. – С.124-132. 

20. Matthew Lippman. Contemporary Criminal Law. Edition: 5. 

May 2018 

 

Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем лише в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й 

іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1. https://court.gov.ua/ – офіційний веб портал судової влади в 

Україні.  

2. http://www.gp.gov.ua – офіційний веб-сайт Генеральної 

прокуратури України.  

3. http://www.minjust.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства 

юстиції України.  

4. http://www.mvs.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства 

внутрішніх справ України.  

5. http://www.nbuv.gov.ua – сайт Національної бібліотеки України 

ім. В.І. Вернадського.  

6. http://www.reyestr.court.gov.ua – єдиний реєстр судових рішень в 

Україні.  

7. https://unba.org.ua/ – Національна асоціація адвокатів України 

8. http://zakon5.rada.gov.ua/laws – законодавство України. 

Тривалість курсу 120 год. 

Обсяг курсу Для денної форми навчання: 32 години аудиторних занять, з яких 

16 годин лекцій, 16 годин практичних занять та 88 години 

самостійної роботи. Для заочної форми навчання: 16 годин 

аудиторних занять, з яких 8 годин лекцій, 8 годин практичних 

занять та 104 години самостійної роботи. 

https://unba.org.ua/


Очікувані результати 

навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні знати: 

-  особливості здійснення захисту в кримінальному судочинстві 

та його форми; 

- мету захисту у кримінальному провадженні, його предмет і 

межі; 

- відмінність “захисника” від інших форм участі адвоката у 

кримінальному провадженні; 

- поняття “адвоката-захисника” та його статус; 

-  процесуальні гарантії діяльності адвоката-захисника у 

кримінальному провадженні; 

- способи залучення захисника до кримінального провадження;  

- особливості участі захисника у доказуванні в кримінальному 

судочинстві; 

- дії захисника під час застосування до клієнта заходів 

забезпечення кримінального провадження; 

- завдання захисника під час проведення слідчих (розшукових) 

дій; 

- особливості тактики захисту на етапі затримання особи 

(клієнта) 

- особливості тактики захисту на досудовому розслідуванні; 

- тактичні особливості та завдання участі захисника у слідчих 

(розшукових) діях; 

- криміналістичні засоби захисту та представництва інтересів 

клієнта на судових стадіях кримінального провадження; 

- основи методики ознайомлення з матеріалами кримінального 

провадження; 

- основи методики складання процесуальних документів. 

За результатами оволодіння знаннями та навиками з цієї 

навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти можуть набути 

таких програмних результатів навчання (далі ‒ ПРН): 

ПРН1. Оцінювати специфіку природи та характер діяльності 

адвоката-захисника, заснованих на повазі до людської гідності, 

гарантованості основоположних прав людини, демократії та 

верховенстві права, і виявляти розуміння меж та механізмів їх 

правового регулювання. 

ПРН3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення 

матеріалів кримінального провадження, в якому здійснюється 

представництво чи захист клієнта, вміти оперативно працювати з 

відкритими даними, перевіряти їх на достовірність, 

використовуючи сучасні методи дослідження. 

ПРН4. Здійснювати самостійні дослідження у межах 

кримінального провадження питань, що становлять інтерес для 

сторони захисту, презентувати і аргументувати їх результати, 

застосовуючи доктринальні та нормативні джерела та прийоми 

правової інтерпретації відповідних ситуацій. 

ПРН6. Обґрунтовано формулювати та доносити свою правову 

позицію, вирішуючи складні правові проблеми, вміти опонувати, 

оцінювати докази та наводити переконливі аргументи на користь 

своєї позиції. 

ПРН7. Дискутувати, тактично правильно обирати оптимальну 

лінію поведінки та обґрунтовано відстоювати свою позицію 

захисту, вирізняти проблемні ситуації, питання під час 

кримінального провадження та пропонувати, обґрунтовувати 



варіанти їх розв’язання. 

ПРН8. Здійснювати результативний пошук доказової 

інформації для доведення переконливості лінії захисту під час 

кримінального провадження, оцінювати її достовірність, 

ефективно опрацьовувати і тактично правильно використовувати у 

професійній діяльності. 

ПРН13. Аналізувати, оцінювати слідчу і судову практику 

застосування окремих правових інститутів та оптимально 

використовувати її під час представництва чи захисту прав та 

законних інтересів клієнта;  

ПРН14. Обґрунтовувати оптимальну та узгоджену з клієнтом 

позицію захисту на різних стадіях кримінального провадження, в т. 

ч. під час встановлення фактичних обставин кримінального 

провадження, здійснення правової кваліфікації, а також ухвалення 

та оформлення процесуального рішення; 

ПРН15. Володіти практичними навичками розв’язання 

проблем, пов’язаних з реалізацією основних (первинних) та 

додаткових (похідних) процесуальних функцій таких учасників 

кримінального провадження як захисник, підозрюваний, 

обвинувачений, свідок та ін. 

Ключові слова Криміналістика, адвокат, захисник, представник, тактика, 

методика, кримінальне провадження 

Формат курсу Форма навчання – денна; заочна  

Форми і види 

навчальних занять 

Лекції, практичні заняття, індивідуальна робота, консультації, 

елементи дистанційного навчання, проміжний та підсумковий 

контроль  

Зміст дисципліни за темами 

Лекція 1 ПОНЯТТЯ ТАКТИКИ ЗАХИСТУ, ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА-ЗАХИСНИКА У КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ 
Практичне заняття 1 

Лекція 2 ТАКТИКА ЗАХИСТУ ТА НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

ПРИ ЗАТРИМАННІ ОСОБИ ЗА ПІДОЗРОЮ У ВЧИНЕННІ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ 
Практичне заняття 2 

Лекція 3 КРИМІНАЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ЗАХИСНИКА НА 

СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ Практичне заняття 3 

Лекція 4 КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА УЧАСТЬ 

АДВОКАТА В ПРОВЕДЕННІ СЛІДЧОГО ОГЛЯДУ ТА ОБШУКУ Практичне заняття 4 

Лекція 5 КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ АДВОКАТА У 

ДОПИТІ Практичне заняття 5 

Лекція 6 КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ АДВОКАТА В 

СЛІДЧОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ Практичне заняття 6 

Лекція 7 КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ АДВОКАТА В 

ПРЕД’ЯВЛЕННІ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ, ЗАЛУЧЕНІ ЕКСПЕРТА ТА 

ДОРУЧЕНІ ЙОМУ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. 
Практичне заняття 7 

Лекція 8 ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА НА СТАДІЇ 

ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ, У СУДІ ПЕРШОЇ 

ІНСТАНЦІЇ ТА НА СТАДІЯХ З ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ 

РІШЕНЬ 

Практичне заняття 8 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру 

комбінований  

Пререквізити Для вивчення дисципліни студенти потребують базових знань з 
кримінального процесу та криміналістики 

Навчальні методи та Загальнонаукові і спеціальні методи пізнання правових явищ, в 



техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

тому числі: логічний, проблемний, дослідницький, ситуаційний, 

метод дискусії, виконання аналітичних завдань, підготовка 

експертних висновків із проблемних питань, рольові ігри, кейс-

стаді, дебати, виконання наукових робіт, практика, самонавчання, 

методики з правової оцінки поведінки чи діяльності суб’єктів 

правових відносин, ідентифікації правової проблеми та її 

вирішення, інформаційно-комунікативні, аудіовізуальні, 

інтерактивні, мережеві та проектні освітні технології. 

Необхідне обладнання Комп’ютерна техніка з доступом в мережу Інтернет  

Критерії оцінювання  Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

Бали нараховуються у такому співвідношенні:  

- практичні: 25% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 25; 

- контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 25; 

- самостійна робота: 50% семестрової оцінки. Максимальна 

кількість балів 50. 

- Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

При цьому обов’язково враховуються: присутність на заняттях та 

активність студента під час практичного заняття; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання. 

Перелік запитань до 

заліку 
1. Форми участі адвоката у кримінальному провадженні, їх 

значення та вплив на досудове розслідування.  

2. Поняття захисника у кримінальному провадженні.  

3. Поняття тактики захисту в криміналістиці.  

4. Вибірковість як критерій допустимості засобів захисту.  

5. Визначення документів, які підтверджують повноваження 

захисника у провадженні, способи пред’явлення та 

підтвердження таких документів.  

6. Особливості укладення договору про надання правової 

допомоги між захисником та підозрюваним.  

7. Залучення захисника до окремої процесуальної дії.  

8. Обставини, які виключають участь захисника у 

кримінальному провадженні.  

9. Вимоги до захисника та набуття статусу адвоката в Україні.  

10. Поняття процесуального статусу захисника як суб’єкта 

кримінального провадження. Загальні та спеціальні права та 

обов’язки захисника як адвоката. 

11. Затримання на підставі ухвали слідчого судді та “законне” 

затримання. Правові підстави та строки затримання.  

12. Протокол про затримання та правила його складання.  

13. Дії захисника у випадку недотримання передбаченої 

законом процедури затримання особи. 

14. Першочергові дії захисника на етапі затримання особи, а 

також у випадку створення фактичних перешкод для допуску у 

справу.  

15. Конфіденційне побачення та організація його проведення.  

16. Правила формування досьє адвоката.  

17. Криміналістичні рекомендації щодо обрання позиції захисту 

та оптимальної лінії поведінки підзахисного. 

18. Аналіз криміналістичної ситуації та вироблення шляхів її 

вирішення.  

19. Конструювання, аналіз та перспектива перевірки можливих 

захисних версій.  



20. Порядок оскарження дій та рішень працівників 

правоохоронних органів, правила складання відповідних 

процесуальних документів. 

21. Тактичні рекомендації щодо обрання оптимальної лінії 

поведінки під час повідомлення про підозру та обрання 

запобіжного заходу. 

22. Випадки відмови захисника від виконання своїх обов’язків у 

кримінальному провадженні. 

23. Відмова клієнта від послуг адвоката-захисника. 

24. Оформлення документів про надання правової допомоги 

затриманій особі. 

25. Тактичні засоби та особливості збирання доказів 

захисником.  

26. Подання адвокатських запитів як реальний спосіб збирання 

доказів захисником. Вимоги до адвокатського запиту.  

27. Ініціювання проведення слідчих (розшукових), негласних 

слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.  

28. Проведення опитування осіб як спосіб збирання необхідної 

інформації захисником.  

29. Тимчасовий доступ до речей та документів як інструмент 

збирання доказів захисником.  

30. Тактичні засоби впливу захисника-адвоката на адресанта 

для отримання відповіді на запит. Організація та особливості 

тактики заявлення захисником різноманітних клопотань під час 

досудового розслідування.  

31. Можливість ознайомлення захисником з матеріалами 

кримінального провадження на стадії досудового розслідування.  

32. Особливості оскарження захисником дій, рішень та 

бездіяльності слідчого та прокурора.  

33. Відкриття матеріалів досудового розслідування. Методика 

ознайомлення з ними. 

34. Роз’яснення клієнту поняття, завдання слідчого огляду.  

35. Організація та планування участі адвоката в слідчому 

огляді. Особливості та форми залучення адвоката до участі в 

огляді місця події.  

36. Організаційно-тактичні прийоми огляду місця події. Методи 

огляду і дослідження обстановки місця події.  

37. Тактико-психологічні прийоми дослідження матеріальної 

обстановки для прогнозування обставин події злочину.  

38. Виявлення та фіксування негативних обставин під час 

огляду місця події, їх значення та тактика оперування ними для 

здійснення завдань захисту. Виявлення інсценувань злочинів.  

39. Особливості огляду документів, виявлення їх підробки та 

оперування цим.  

40. Криміналістичні особливості участі адвоката в інших видах 

огляду.  

41. Правила фіксації результатів огляду місця події, порядок їх 

перевірки та оскарження. 

42. Роз’яснення клієнту поняття, завдання та процесуальних 

основ обшуку.  

43. Особливості та нормативно-правове регулювання залучення 

адвоката до обшуку.  

44. Об’єкти обшуку та об’єкти пошуку. Речі та документи, що 

підлягають вилученню під час обшуку.  



45. Процедура накладення арешту на речі, щодо яких немає 

відомостей в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення 

обшуку і які не вилучені з цивільного обігу.  

46. Підготовка адвоката до обшуку, її підстадії та завдання, що 

вирішуються на кожній із них. Особливості участі адвоката в 

оглядовій і детальній підстадії робочого етапу обшуку.  

47. Методи пізнання, що використовуються адвокатом під час 

провадження обшуку, методи обстеження об’єкта обшуку, а 

також способи виконання пошукових дій.  

48. Особливості тактики участі адвоката під час обшуку в 

приміщенні (приватного, службового та загального 

користування), на місцевості, транспортних засобів, особистого 

обшуку.  

49. Тактичні особливості організації діяльності адвоката при 

проведенні одночасного обшуку в декількох місцях (груповому 

обшуку).  

50. Негативні обставини обшуку та їх значення.  

51. Способи та засоби фіксації ходу і результатів обшуку та 

участь адвоката у їх досліджені та перевірці.  

52. Оскарження результатів обшуку та визнання їх 

недопустимим доказом в кримінальному провадженні.  

53. Роз’яснення клієнту поняття, предмету та мети допиту.  

54. Підготовка клієнта та імітація адвокатом допиту клієнта. 

Врахування можливих видів типових ситуацій допиту і системи 

тактичних прийомів, спрямованих на їх вирішення.  

55. Підготовка адвоката до допиту.  

56. Встановлення психологічного контакту з клієнтом. Тактичні 

прийоми встановлення психологічного контакту.  

57. Тактика прослуховування адвокатом вільної розповіді та 

етапу запитань-відповідей.  

58. Ознайомлення з тактикою пред’явлення доказів у ході 

допиту.  

59. Тактика допиту в безконфліктних ситуаціях.  

60. Тактичні прийоми надання допомоги допитуваному 

відновити в пам’яті забуте, усунути добросовісні помилки та 

перекручення у показаннях.  

61. Попередження клієнта та врахування тактичних 

рекомендацій щодо допиту в конфліктних ситуаціях. 

Ознайомлення з тактичними прийомами, спрямованими на 

подолання відмови від дачі показань; тактичними прийомами, 

спрямованими на викриття неправди в показаннях; прийомами 

психологічного (емоційного) та логічного впливу.  

62. Особливості участі адвоката в одночасному допиті двох чи 

більше осіб.  

63. Тактика участі адвоката в різних видах судових допитів 

(прямий, перехресний, одночасний, шахматний).  

64. Особливості фіксації і аналіз результатів допиту. Перевірка 

дотримання вимог законодавства та правильності внесення 

відомостей до протоколу допиту. Вимоги до протоколу допиту та 

додатків до нього. Процесуальні і тактичні правила фіксації 

допиту із застосуванням звуко- чи відеозаписуючої техніки. 

65. Роз’яснення клієнту поняття, мети, значення слідчого 

експерименту. Вибір виду слідчого експерименту за метою його 

проведення.  



66. Підготовка адвоката до проведення слідчого експерименту. 

Тактичні прийоми проведення слідчого експерименту.  

67. Тактичні особливості слідчого експерименту в ході судового 

слідства.  

68. Фіксація ходу і результатів слідчого експерименту та оцінка 

його результатів адвокатом.  

69. Особливості участі адвоката в підготовці та проведенні 

слідчого експерименту у формі перевірки показань на місці. 

Фактичні підстави, тактичні особливості та можлива 

процесуальна форма її проведення і оформлення. 

70. Роз’яснення клієнту поняття, суті та значення пред’явлення 

для впізнання.  

71. Загальні процесуальні і тактичні вимоги до проведення 

пред’явлення для впізнання.  

72. Підготовка адвоката до пред’явлення для впізнання.  

73. Участь адвоката у виборі спеціалістів та технічних засобів 

для проведення деяких видів пред’явлення для впізнання.  

74. Тактика участі адвоката у підготовці і робочому етапі 

пред’явлення для впізнання живих людей у натурі. Особливості 

тактика пред’явлення для впізнання трупа.  

75. Тактика пред’явлення для впізнання речей, приміщень, 

ділянок місцевості, тварин.  

76. Особливості організації та проведення пред’явлення для 

впізнання поза візуальним та аудіоспостереженням, за голосом і 

мовленням, за ходою.  

77. Процесуальне оформлення ходу і результатів пред’явлення 

для впізнання та можливість його оскарження. Використання 

відео- та звукозапису під час підготовки та проведення 

пред’явлення для впізнання. 

78. Роз’яснення клієнтові поняття, значення, завдання судових 

експертиз. Визначення мети та обсягу дослідження, прийняття 

рішення про призначення експертизи (або про залучення 

експерта).  

79. Збирання, підготовка та направлення об’єктів дослідження 

та порівняльних зразків. Вибір моменту залучення експерта 

(призначення експертизи).  

80. Визначення предмета судової експертизи та формулювання 

питань перед експертом. Вибір експертної установи або експерта. 

Можливості взаємодії адвоката з експертом.  

81. Особливості тактики залучення експерта і проведення 

експертизи на договірних умовах стороною захисту та 

потерпілим.  

82. Особливості організації і проведення повторної, додаткової, 

комісійної і комплексної експертизи.  

83. Оцінка висновку експерта та вимоги, яким він повинен 

відповідати. Способи перевірки висновку експерта. 

84. Роз’яснення суті та підготовка клієнта до участі у судовому 

розгляді. Вироблення стратегії захисту на вказаних стадіях. 

Узгодження їх з обвинуваченим.  

85. Участь адвоката у дослідженні обставин та перевірці їх 

доказами під час судового розгляду. Доведення недопустимості 

доказів сторони обвинувачення.  

86. Поняття захисної промови. Підготовка захисника до 

захисної промови. Тактичні рекомендації щодо структури та 



подачі захисної промови (зовнішньої форми). Важливість 

використання риторичних навиків під час захисної промови.  

87. Складання скарг захисником. Строк подання скарг про 

перегляд судових рішень та підстави їх подання.  

88. Вступ у апеляційне та касаційне провадження нового 

захисника. Правові наслідки подачі апеляційної (касаційної) 

скарги захисником, який втратив повноваження захисника.  

89. Тактичні особливості діяльності адвоката-захисника під час 

апеляційного та касаційного проваджень. 

Опитування Анкету з метою оцінювання якості викладання курсу буде надано 

після завершення його вивчення 

 


