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ТЕМА №1. СУТНІСТЬ, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ  

 

Питання для самостійного вивчення: 

 

 1. Завдання та значення досудового розслідування. 

 2. Кримінально-процесуальна форма досудового розслідування. 

 3. Особливості та відмінності дізнання та досудового слідства. 

4. Структура досудового розслідування: етапи, процесуальні дії і рішення. 

Види процесуальних дій і рішень. 
5. Напрями діяльності під час досудового розслідування. Кримінально-

процесуальні функції на стадії досудового розслідування. 
 6. Форма досудового розслідування – досудове слідство. 

 7. Форма досудового розслідування – дізнання. 

 8. учасники кримінального судочинства, які приймають участь у 

досудовому розслідуванні. 

 9. Моделі (форми) досудового розслідування, що існують у закордонних 

державах. 

10. З яких елементів складається структура кримінально-процесуальних 

відносин? 

11. Назвіть види кримінально-процесуальних гарантій і які правові явища 

можна до них віднести. 

12. Що таке кримінально-процесуальна діяльність? 

13. Які акти є кримінально-процесуальними? 

14. Вкажіть структуру постанови як кримінально-процесуального акту. 

15. З яких частин складається протокол слідчої дії? 

 

Рекомендована література до Теми 1: 1.2, 1.11, 1.12, 1.18, 1.30, 1.31, 

1.46, 1.50, 1.98, 1.100, 1.103, 1.107, 1.111, 1.112, 1.114, 1.115, 1.116, 1.137, 1.38, 

2.5, 2.6, 2.20, 2.21, 2.24, 2.76, 2.80, 2.89, 2.91. 

 

 

ТЕМА №2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

 

 1. Особливості початку досудового розслідування. Процесуальні дії, що 

здійснюються з метою фіксування початку досудового розслідування.  

 2. Порядок внесення відомостей до ЄРДР.  

 3. Строки на досудовому розслідуванні: види, порядок обчислення та 

продовження. 

4. Реалізація під час досудового розслідування принципу змагальності. 

5. Обов’язковість провадження досудового розслідування. 
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6. Провадження досудового розслідування декількома слідчими у одному 

провадженні.  

7. Порядок розгляду клопотань учасників досудового розслідування. 

8. Складання процесуальних документів при провадженні досудового 

розслідування. 

9. Поняття та види підслідності. 

10. Підстави та процесуальний порядок об’єднання та виділення 

кримінальних проваджень. 

11. Сторони кримінального судочинства: поняття, права та обов’язки на 

стадії досудового розслідування. 

12. Поняття та повноваження оперативних підрозділів на стадії 

досудового розслідування. 

13. Забезпечення прав учасникам досудового розслідування. 

14. Іноземний досвід правової регламентації і реалізації основних 

положень (правил) досудового розслідування. 

 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1, 1.3, 1.6, 1.111, 1.112, 1.113, 

1.114, 1.115, 1.118,  1.123, 1.137, 1.139,  2.11, 2.20, 2.24, 2.29, 2.58, 2.77, 2.84, 

2.98.  

 

ТЕМА №3. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ТА УМОВИ 

ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

 

1. Загальні правила проведення слідчих (розшукових) дій. 

2. Особливості здійснення слідчих (розшукових) дій стосовно осіб, які 

не досягли повноліття. 

3. Класифікація слідчих (розшукових) дій. 

4. Процесуальний порядок провадження допиту різних учасників 

кримінального процесу. Спеціальні правильні правила провадження допиту 

різних учасників кримінального процесу. 

5. Поняття пред’явлення для впізнання. Процесуальний порядок 

провадження пред’явлення для впізнання. Спеціальні правильні правила 

пред’явлення для впізнання. 

6. Поняття обшуку та його види. Процесуальний порядок провадження 

обшуку. Спеціальні правильні правила провадження обшуку. 

7. Поняття огляду та його види. Процесуальний порядок провадження 

огляду. Спеціальні правильні правила провадження огляду. 

8. Поняття освідування. Види освідування. Процесуальний порядок 

провадження освідування. Спеціальні правильні правила провадження 

освідування. 
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9. Поняття слідчого експерименту. Процесуальний порядок провадження 

слідчого експерименту. Спеціальні правильні правила провадження слідчого 

експерименту. 

10. Поняття призначення та проведення експертизи під час досудового 

слідства. Підстави та процесуальний порядок призначення експертизи у 

експертних установах та поза ними. 

11. Межі здійснення обмеження конституційних прав людини під час 

здійснення слідчих (розшукових) дій на стадії досудового розслідування. 

12. Слідчі дії, що здійснюються стороною захисту. 

13. Процесуальні особливості виклику та допиту малолітньої та особи у 

кримінальному провадженні. 

14. Поняття, права та обов’язки понятих. Порядок залучення понятих до 

проведення слідчих (розшукових) дій. 

15. З якою метою проводиться освідування та хто може бути присутній 

при ньому?  

16. У яких випадках слідчий чи прокурор зобов’язані звернутися до 

експерта для проведення експертизи?  

17. Який порядок залучення експерта стороною захисту для проведення 

експертизи? 

 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.44, 1.46, 1.113, 1.116, 

1.118, 1.142, 2.8, 2.17, 2.22, 2.40, 2.78, 2.98. 

 

 

ТЕМА №4. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ТА УМОВИ 

ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ   

 

Питання для самостійного вивчення: 

 

 1. Види негласних слідчих (розшукових) дій. 

 2. Особливості процесуального порядку призначення та проведення 

негласних (розшукових) слідчих дій. 

 3. Використання фактичних даних, що здобуті під час проведення 

негласних (розшукових) слідчих дій. 

 4. Поняття аудіо-, відеоконтролю особи. Процесуальний порядок 

провадження аудіо-, відеоконтролю особи. Спеціальні правильні правила 

провадження аудіо-, відеоконтролю особи. 

5. Поняття накладення арешту на кореспонденцію. Процесуальний 

порядок провадження накладення арешту на кореспонденцію. Спеціальні 

правильні правила провадження накладення арешту на кореспонденцію. 

6. Поняття зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. 

Процесуальний порядок зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж. Спеціальні правильні правила провадження зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж. 
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7. Поняття зняття інформації з електронних інформаційних систем. 

Процесуальний порядок зняття інформації з електронних інформаційних 

систем. Спеціальні правильні правила зняття інформації з електронних 

інформаційних систем. 

8. Поняття здійснення обстеження публічно недоступних місць, житла чи 

іншого володіння особи. Процесуальний порядок провадження обстеження 

публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Спеціальні 

правильні правила провадження обстеження публічно недоступних місць, житла 

чи іншого володіння особи. 

9. Поняття установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. 

Процесуальний порядок провадження установлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу. Спеціальні правильні правила провадження 

установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. 

10. Поняття спостереження за особою, річчю або місцем. Процесуальний 

порядок провадження спостереження за особою, річчю або місцем. Спеціальні 

правильні правила провадження спостереження за особою, річчю або місцем. 

11. Поняття аудіо-, відеоконтроль місця. Процесуальний порядок 

провадження аудіо-, відеоконтролю місця. Спеціальні правильні правила 

провадження аудіо-, відеоконтролю місця. 

12. Поняття контролю за вчиненням злочину. Процесуальний порядок 

провадження контролю за вчиненням злочину. Спеціальні правильні правила 

провадження контролю за вчиненням злочину. 

 13. Особливості та відмінності негласних слідчих (розшукових) дій від 

гласних слідчих (розшукових) дій. 

 14. Значення негласних слідчих (розшукових) дій для стадії досудового 

розслідування. 

 15. Межі обмеження конституційних прав людини під час проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій.  

 16. Особливості процесуального порядку призначення та проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій.  

 17. Гарантії дотримання конституційних прав людини під час проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій. 

 

 Рекомендована література до Теми 4: 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.44, 1.46, 1.113, 

1.116, 1.118, 1.142, 2.8, 2.17, 2.22, 2.40, 2.69,  2.74, 2.78, 2.85, 2.98, 2.99, 2.101. 

 

ТЕМА №5. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ 

УМОВИ ПОВІДОМЛЕННЯ ОСОБІ ПРО ПІДОЗРУ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

 
1. Публічність кримінального переслідування, здійснюваного під час 

досудового розслідування. 
2. Слідчий, оперативні підрозділи, керівник органу досудового 

розслідування, прокурор як суб’єкти кримінального переслідування. 
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3. Початок кримінального переслідування під час досудового 

розслідування. Етапи кримінального переслідування.  

4. Поняття та значення повідомлення особи про підозру. Процесуальні 

документи, які складаються у разі повідомлення особи про підозру. 

5. Суб’єкти кримінального переслідування, здійснюваного під час 

досудового розслідування. 

6. Іноземний досвід правової регламентації функції кримінального 

переслідування під час досудового розслідування. 

7. Процесуальний порядок повідомлення особи про підозру. 

8. Які етапи повідомлення про підозру? 

9. Який зміст письмового повідомлення про підозру? 

10. Які права у підозрюваного та який процесуальний порядок їх 

роз’яснення. 

11. Який процесуальний порядок вручення письмового повідомлення про 

підозру. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 1.2, 1.3, 1.11, 1.17, 1.18, 1.43, 1.48, 

1.98, 1.123, 2.2, 2.16, 2.21, 2.24, 2.32, 2.41, 2.57, 2.93. 

 

ТЕМА №6. ПРОЦЕСУАЛЬНІ УМОВИ ТА ПОРЯДОК 

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

 

1. Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального 

провадження. 

2. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. 

3. Накладення грошового стягнення. 

4. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. 

5. Відсторонення від посади. 

6. Тимчасовий доступ до речей і документів. 

7. Тимчасове вилучення майна. 

8. Арешт майна. 

9. Поняття та система запобіжних заходів. Мета, підстави та умови 

застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування. 

10. Особисте зобов’язання. 

11. Особиста порука. 

12. Застава. 

13. Домашній арешт. 

14. Тримання під вартою. 

15. Затримання особи. 

16. Порядок застосування, зміни та скасування запобіжних заходів під час 

досудового розслідування. 
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 17. Затримання особи як підозрюваного: підстави та процесуальні 

особливості. 

 18. Особливості процесуального порядку зміни запобіжного заходу на 

стадії досудового розслідування. 

 19. Процесуальний порядок затримання особи з метою приводу. 

 20. Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на стадії 

досудового розслідування. 

 

Рекомендована література до Теми 6: 1.10, 1.14, 1.15, 1.36, 1.37, 1.42, 1.46, 

1.47, 5.4, 5.5, 5.6, 5.20, 1.77, 1.81, 1.94, 1.95, 1.96, 1.98, 1.110, 1.118, 1.119, 1.123,  2.1, 

2.9, 2.16, 2.18, 2.19, 2.25, 2.36, 2,38, 2.77, 2.80, 2.82, 2.84, 2.99, 2.105. 

 

ТЕМА №7. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗУПИНЕННЯ І 

ВІДНОВЛЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ   

 

Питання для самостійного вивчення: 

 

1. Поняття та підстави зупинення досудового розслідування. 

2. Процесуальний порядок зупинення досудового розслідування. 

3. Підстави та процесуальний порядок відновлення досудового 

розслідування. 

4. Процесуальний порядок зупинення досудового розслідування у разі, 

коли підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою 

ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме. 

5. Процесуальний порядок зупинення досудового розслідування у разі, 

коли підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі у 

кримінальному провадженні, за умови підтвердження цього відповідним 

медичним висновком. 

6. Процесуальний порядок зупинення досудового розслідування у разі, 

коли встановлена наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах 

міжнародного співробітництва. 

 

Рекомендована література до Теми 7: 1.4, 1.5, 1.7, 1.112, 1.114, 1.115, 

2.12, 2.47, 2.88, 2.103, 2.104. 

 

ТЕМА № 8 ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  

 

Питання для самостійного вивчення: 

 

1. Система рішень, що можуть бути прийняті за результатами досудового 

слідства. 

2. Повноваження слідчого щодо прийняття рішення про закриття 

кримінальної справи на стадії досудового розслідування. Правові наслідки 
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прийняття цього рішення. Проблемні питання реалізації слідчим повноважень 

щодо закриття кримінального провадження. 

3. Повноваження слідчого щодо прийняття рішення про направлення 

кримінального провадження до суду для вирішення питання про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності. 

4. Проблемні питання реалізації слідчим повноважень щодо прийняття 

рішень про направлення кримінального провадження до суду для вирішення 

питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

5. Повноваження слідчого щодо прийняття рішення про звернення до 

суду з клопотанням про застосування до особи, яка не досягла віку 

кримінальної відповідальності, примусових заходів виховного характеру. 

Проблемні питання реалізації слідчим повноважень щодо прийняття цього 

рішення. 

6. Повноваження слідчого щодо прийняття рішення про звернення до 

суду з клопотанням про застосування до особи примусових заходів медичного 

характеру. Проблемні питання реалізації слідчим повноважень щодо прийняття 

цього рішення. 

7. Система процесуальних дій, що виконуються під час відкриття 

матеріалів іншій стороні. 

8. Іноземний досвід правової регламентації повноважень слідчого щодо 

прийняття рішень за результатами досудового слідства. 

9. Повноваження слідчого щодо прийняття рішення про звільнення особи 

від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки. 

10. Повноваження слідчого щодо прийняття рішення про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям. 

11. Повноваження слідчого щодо прийняття рішення про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із примиренням 

обвинуваченого із потерпілим. Практика застосування медіації при прийнятті 

даного рішення. 

 

Рекомендована література до Теми 8: 1.10, 1.12, 1.16, 1.17, 1.18, 1.44, 

1.46, 1.48, 1.78, 1.81, 1.135, 2.9, 2.13, 2.16, 2.18, 2.19, 2.96.  

 

 


