
 
 
 
 
 
 
 

 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ 
РАДА ЄВРОПИ 

 
за сприяння 

Національної школи суддів України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ, Генеральної прокуратури України, Асоціації правників України 

 
у рамках проекту Ради Європи «Підтримка реформи кримінальної 

юстиції в Україні» за фінансової підтримки уряду Данії 
 
 
 

 
 
 
 
 

Всеукраїнська науково-практична конференція 
 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
СЛІДЧИМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ 

ТА ПРАКТИКИ» 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

18-19 квітня 2013 року 
м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 26 

 



 
18 квітня 2013 року 

фойє актового залу Національного центру аерокосмічної освіти молоді України ім. Макарова 
 

09:00-10:00  Реєстрація учасників 

10:00-10:30  Вітальне слово 

Алфьорова Сергія Миколайовича, Ректора Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професора, 
заслуженого юриста України 

Бабенко Віктор Миколайович, начальник ГУМВС України у 
Дніпропетровській області 

Маланчук Божени Андріївни, Радника з правових питань проекту 
«Підтримка реформи кримінальної юстиції», Департамент стратегії і 
розвитку прав людини, Директорат прав людини, Генеральний 
Директорат з прав людини і верховенства права Ради Європи 

Головуючі: Сліпченко Володимир Іванович, Начальник кафедри кримінального 
процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ, к.ю.н., доцент і Кульчицький Назар Степанович, Урядовий 
уповноважений у справах Європейського суду з прав людини 

10:30-10:50 Прокурор, як суб’єкт процесуального керівництва досудовим 
розслідуванням: актуальні питання реалізації статусу. Заступник 
начальника управління нагляду за додержанням законів органами 
внутрішніх справ Головного управління нагляду за додержанням 
законів у кримінальному провадженні, Севрук Юрій Григорович 

10:50-11:10 Отримання інформації: проблема співвідношення оперативно-
розшукової діяльності, негласних слідчих (розшукових) дій та 
тимчасового доступу до речей та документів. Заступник 
начальника управління Головного слідчого управління МВС України, 
к.ю.н., Цуцкірідзе Максим Сергійович 

11:10-11:30  Засада змагальності у досудовому провадженні: проблеми 
реалізації. Доцент кафедри кримінального процесу 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 
к.ю.н., Рогальська Вікторія Вікторівна  

11:30-11:50 Реалізація принципу процесуальної необхідності з метою 
забезпечення права на захист під час досудового розслідування. 
Директор Координаційного центру з надання безоплатної правової 
допомоги, адвокат, Вишневський Андрій Володимирович 



11:50-12:30 Загальна дискусія  

12:30-13:30 Перерва на обід  

13:30-13:50 Проблемні питання взаємодії між слідчими ОВС, працівниками 
оперативних підрозділів та прокурорами, що здійснюють 
процесуальне керівництво, під час досудового розслідування. В.о. 
завідувача кафедри нагляду за додержанням законів органами, які 
проводять досудове розслідування, професор, Геселев Олексій 
Валерійович  

13:50-14:10 Підстави та процесуальний порядок затримання особи. 
Презентація проекту методичних рекомендацій. Начальник 
кафедри кримінального процесу Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ, к.ю.н., доцент, Сліпченко 
Володимир Іванович 

14:10-14:30 Проблемні питання обрання виду запобіжного заходу на 
досудовому провадженні. Суддя Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Марчук Наталія 
Олегівна 

14:30-14:50 Окремі питання застосування положень КПК на стадії 
досудового провадження у світлі практики Європейського суду з 
прав людини. Міжнародний консультант Ради Європи; Колишній 
прокурор Грузії; Колишній член Європейського комітету запобігання 
катуванням і нелюдському або такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню (КЗК) від Грузії, Ерік Сванідзе 

14:50-15:10 Слідчий суддя, як суб’єкт надання дозволу на проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій. Голова апеляційного суду 
Запорізької області, к.ю.н, заслужений юрист України, 
Городовенко Віктор Валентинович  

15:10-15:30 Провадження негласних слідчих (розшукових) дій та 
використання їх результатів у доказуванні. Завідувач кафедри 
правосуддя Київського національного університету ім. Тараса 
Шевченка, д.ю.н., професор, Погорецький Микола Анатолійович  

15:30-15:50 Прийнятність доказів у світлі практики ЄСПЛ 

Національний консультант Ради Європи, адвокат, Касько Віталій 
Вікторович  

15:50-16.30 Загальна дискусія. Підведення підсумків 
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09:00-09:30  Реєстрація учасників 
 
09:30-09:40  Вітальне слово 
 
Модератори: Сліпченко Володимир Іванович, Начальник кафедри 

кримінального процесу Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ, к.ю.н., доцент і Маланчук Божена 
Андріївна, Радник з правових питань проекту «Підтримка реформи 
кримінальної юстиції», Департамент стратегії і розвитку прав 
людини, Директорат прав людини, Генеральний Директорат  з прав 
людини і верховенства права Ради Європи 

09:40-10:20 Обговорення існуючих проблем початку кримінального 
провадження, їх узагальнення та шляхи вирішення (Коментарі 
представників ГСУ МВС України та Генеральної прокуратури 
України, 7-8 хв./коментар). Дискусія. 

  
10:20-11:00 Функціонування інституту слідчого судді та вироблення 

пропозицій щодо його оптимізації (Коментарі представників 
судової влади та ГСУ МВС України, 7-8 хв./коментар). Дискусія. 

 
11:00-11:20  Кава-пауза 
 
11:20-12:00 З’ясування проблем обрання окремих видів запобіжних заходів, 

можливі шляхи їх подолання (Коментарі представників судової 
влади, прокуратури та МВС України, 7-8 хв./коментар). Дискусія. 

 
12:00-12:30 Проблеми реалізації права на захист та доступу сторони захисту 

до матеріалів кримінального провадження (Коментарі 
представників адвокатури та Міністерства юстиції України, 7-8 
хв./коментар). Дискусія.  

 
12:30-13:00 Забезпечення взаємодії Центрів надання безоплатної правової 

допомоги з територіальними ОВС (Коментарі представників 
Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги 
та МВС України, 7-8 хв./коментар). Дискусія. 

 
13:00-14:00 Перерва на обід  



14:00-14:40 Обговорення меж співвідношення тимчасового доступу до речей 
і документів та окремих видів негласних слідчих (розшукових) 
дій (Коментарі представників МВС, ГПУ, судової гілки влади, 7-8 
хв./коментар). Дискусія. 

14:40-15:20 Порядок обґрунтування доцільності проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій (Коментарі представників МВС України, 
прокуратури та судової влади, 7-8 хв./коментар). Дискусія. 

15:20-15:50 Обговорення пропозицій щодо оптимізації форм підвищення 
кваліфікації практичних працівників, доцільність 
запровадження спільної системи дистанційного навчання за 
принципом партнерства «Судова влада – Прокуратура – ОВС – 
Навчальний заклад». Мета – сприяти впровадженню положень 
КПК України у практичну діяльність підвищення якості. (Коментарі 
представників НШСУ, НАПУ, ВНЗ МВС, 7-8 хв./коментар). 
Дискусія. 

 Протягом всього дня заходу дискусія супроводжується 
коментарями консультантів Ради Європи: Еріка Сванідзе і 
Віталія Каська.  

15:50-16:00 Підведення підсумків  

 


