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1. Пояснювальна записка 

 

1.1. Самостійна робота - основний засіб оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.  

Самостійне опрацювання програмного матеріалу є обов’язкова форма 

навчання у вищому навчальному закладі 3-4 рівня акредитації, яка завершує 

повне вивчення програми навчальної дисципліни. Окремі питання здобувачі 

вищої освіти опрацьовують без викладача із обов’язковим контролем. 

Матеріал, винесений на самостійне опрацювання, включається в екзаменаційні, 

залікові чи модульні завдання. 

Виконання самостійних завдань є обов’язковою умовою допуску до 

модульної роботи.  

Здобувачам вищої освіти для отримання максимальної кількості балів за 

самостійну та індивідуальну роботу пропонується виконати наступні завдання:  

- ведення термінологічного словника з дисципліни; 

- опрацювання та конспектування питань, які виносяться на самостійне 

вивчення ( параграф 5 методичних рекомендацій) 

- написання реферату з дисципліни (параграф 6 методичних 

рекомендацій) 

- підготовка та виступ з доповіддю на семінарському занятті (параграф 6 

методичних рекомендацій) 

Перелік запропонованих завдань не є вичерпним. Здобувачі вищої освіти 

можуть виконувати будь-які інші завдання, але з обов’язковим погодженням з 

викладачем. 

1.2. Вимоги до самостійної та індивідуальної роботи 

1. Термінологічний словник з дисципліни заповнюється здобувачем 

вищої освіти власноручно в окремо заведений зошит чи на аркуші паперу 

формату А4. Для повного вивчення дисципліни здобувачу необхідно записати 

та запам’ятати не менше 10 термінів з кожної теми дисципліни. 

2. Конспектування опрацьованих питань для самостійного вивчення 

здійснюється у конспект семінарських занять чи в окремо заведений зошит 

(термінологічний словник). При конспектуванні опрацьованих питань для 

самостійного вивчення у конспект семінарських занять обов’язково робиться 

помітка «питання для самостійного вивчення». 

3. Реферат має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word та 

відповідати таким вимогам: шрифт Times NewRoman, розмір (кегль) – 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання - “За шириною”, абзацний відступ – 

п’ять знаків (1,25 см); верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 3 см, праве – 1 см; 

сторінки нумеруються у верхньому правому куті. Обсяг реферату від 15 до 25 

сторінок. Список використаних джерел повинен складати не менше 8 посилань  

Структура реферату включає: 

- титульний аркуш;  

- зміст;  

- вступ;  
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- два-три розділи (до трьох), що розкривають теорію питання та 

практичний досвід з досліджуваної проблематики;  

- висновки;  

- список використаних джерел.  

Здобувач вищої освіти за погодженням з викладачем може написати 

реферат на актуальну тему, не зазначену в параграфі 6 методичних 

рекомендацій.   

4. Доповідь має бути набрана у текстовому редакторі Microsoft Word та 

відповідати таким вимогам: шрифт Times NewRoman, розмір (кегль) – 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання - “За шириною”, абзацний відступ – 

п’ять знаків (1,25 см); верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 3 см, праве – 1 см; 

сторінки нумеруються у верхньому правому куті. Обсяг доповіді від 3 до 5 

сторінок.  

Здобувач вищої освіти за погодженням з викладачем може підготувати 

доповідь на тему, не зазначену в параграфі 6 методичних рекомендацій.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Завдання для самостійної роботи 

 
ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ 

ДОКУМЕНТІВ 
 

Питання для самостійного вивчення: 
1. Альтернативні способи класифікації процесуальних документів. 
2. Стилістика складання процесуальних документів.  

 
Рекомендована література до Теми 1: (1, 2, 3, 4, 5, 9, 48, 49, 50) 

 
 

ТЕМА 2. ПОЧАТОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. ОБ’ЄДНАННЯ 
ТА ВИДІЛЕННЯ ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ 

 
Питання для самостійного вивчення: 

1. Правила складання заяви про з’явлення із зізнанням. 
2. Процесуальне оформлення відомостей, що можуть свідчити про 

вчинення кримінального правопорушення, що отримані не з заяви, а з інших 
джерел. 

 
Рекомендована література до Теми 2: (1, 2, 3, 4, 5, 18, 29, 30, 48, 49, 50) 

 
 

ТЕМА 3. НАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ УЧАСНИКАМ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 
Питання для самостійного вивчення: 

1. Процесуальне оформлення залучення тимчасового захисника. 
2. Процесуальне оформлення заміни законного представника. 
3. Процесуальне оформлення залучення спеціаліста для проведення слідчої 

(розшукової) дії. 
 
Рекомендована література до Теми 3: (1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 48, 49, 50) 
 
 
ТЕМА 4. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
 

Питання для самостійного вивчення: 
1. Процесуальне оформлення тимчасового відсторонення від посади. 
2. Процесуальне оформлення застосування запобіжного заходу у вигляді 

особистого зобов’язання. 
3. Процесуальне оформлення запобіжного заходу у вигляді домашнього 

арешту. 
4. Процесуальне оформлення тимчасового вилучення майна. 
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5. Процесуальне оформлення арешту майна. 
 
Рекомендована література до Теми 4: (1, 2, 3, 4, 5, 40, 48, 49, 50) 

 
 

ТЕМА 5. ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 
 

Питання для самостійного вивчення: 
1. Особливості процесуальної фіксації проведення слідчих (розшукових) 

дій у житлі чи іншому володінні особи. 
2. Основні та додаткові засоби фіксації слідчих (розшукових) дій. 
3. Особливості процесуальної фіксації дистанційного розслідування.  

 
Рекомендована література до Теми 5: (1, 2, 3, 4, 5, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50) 
 
 
ТЕМА 6. ЗУПИНЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ. ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДОСУДОВОГО 
РОЗСЛІДУВАННЯ.  

 
Питання для самостійного вивчення: 

1. Процесуальна фіксації зупинення досудового розслідування у зв’язку з 
тяжким захворюванням підозрюваного. 

2. Процесуальна фіксація відновлення досудового розслідування для 
проведення процесуальних дій у випадках, коли підстави для зупинення 
розслідування ще не перестали існувати. 

 
Рекомендована література до Теми 6: (1, 2, 3, 4, 5, 48, 49, 50) 

 
 
ТЕМА 7. ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
 

Питання для самостійного вивчення: 
1. Процесуальна фіксація ознайомлення сторони захисту з матеріалами 

досудового розслідування, зібраними стороною обвинувачення. 
2. Процесуальна фіксація ознайомлення сторони обвинувачення з 

матеріалами, зібраними стороною захисту. 
3. Форма та зміст клопотання про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності. 
 
Рекомендована література до Теми 7: (1, 2, 3, 4, 5, 48, 49, 50) 

 

Рекомендована література до Теми 1: 2.25, 2.6, 7.7, 7.1.1, 7.2, 7.3, 7.4, 

7.5, 7.6, 7.8, 7.8.5, 9.1; 9.2; 9.13; 9.17; 9.20; 9.31; 9.72; 9.73-9.75. 
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3. Індивідуальні завдання 

 

В освоєнні вузівських навчально-програмних матеріалів циклу правових 

дисциплін, у тому числі і курсу «Кримінальний процес», надзвичайно важливу 

роль відіграє не тільки активна участь курсантів на лекційних, семінарських і 

практичних заняттях, а й їх самостійна робота з виконання індивідуально-

дослідних завдань. 

Індивідуально-дослідні завдання є невід’ємною складовою навчального 

процесу. Ці завдання покликані передусім активізувати творчу самостійну 

роботу курсанта, який може обирати з тих видів і форм які були рекомендовані 

викладачем. 

Індивідуальна навчально-дослідна робота курсанта має своєю метою 

забезпечити розширення й поглиблення теоретичних і практичних знань у 

сфері кримінального процесу; набути уміння застосувати теоретичні знання при 

вирішенні конкретних завдань із судової практики; шукати сучасні наукові 

досягнення і застосовувати їх при складанні процесуальних документів та 

вирішенні практичних завдань. 

Слід також наголосити, що список рекомендованих індивідуально-

дослідних завдань не є вичерпним. Навпаки, він є відкритим, орієнтовним і 

приблизним. Тобто, враховуючи те, що курсант може зацікавитись окремими 

проблеми у межах певної тематики з курсу кримінального процесу, або 

проблематикою на збігу різних предметів (зокрема господарського процесу, а 

також зважаючи на різноманітність і динаміку кримінально-процесуальних 

відносин та враховуючи інші фактори, упорядники даного навчально-

методичного видання спрямовують курсантів на виявлення власної ініціативи 

стосовно підготовки різних видів, форм і змісту індивідуально-дослідних 

занять, але із попереднім узгодженням із викладачем, який не тільки буде 

оцінювати проведену роботу, а й у разі необхідності надавати консультації. 
 

 
ТЕМА 1.ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ 

ДОКУМЕНТІВ 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

 Теми рефератів: 

 
1. Вимоги до складання протоколу. 
2. Вимоги до складання постанови. 

 
Рекомендована література до Теми 2: (1, 2, 3, 4, 5, 48, 49, 50) 

 
 

ТЕМА 2. ПОЧАТОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. ОБ’ЄДНАННЯ 
ТА ВИДІЛЕННЯ ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 
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 Теми рефератів: 
 
1. Альтернативні засоби фіксації кримінального провадження: актуальні 

проблеми. 
2. Проблеми процесуальної фіксації заяв та повідомлень про кримінальні 

правопорушення. 
 
Рекомендована література до Теми 2: (1, 2, 3, 4, 5, 48, 49, 50) 

 
ТЕМА 3. НАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ УЧАСНИКАМ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

 Теми рефератів: 

 
1. Роль та значення процесуальних документів у кримінальному 

провадженні. 
2. Зміст повідомлення про підозру: співвідношення реалізації засади 

забезпечення права на захист з таємницею досудового розслідування. 

 
Рекомендована література до Теми 3: (1, 2, 3, 4, 5, 48, 49, 50) 

 
ТЕМА 4. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

 Теми рефератів: 

 
1. Зміст клопотання слідчого про застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження: письмова форма участі слідчого у змагальності на 
досудовому провадженні. 

2. Фіксація застосування електронних засобів контролю. 

 
Рекомендована література до Теми 4: (1, 2, 3, 4, 5, 48, 49, 50) 

 
 
ТЕМА 5. ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

 Теми рефератів: 
1. Особливості процесуальної фіксації слідчих (розшукових) дій за 

участю неповнолітніх. 
2. Особливості процесуальної фіксації слідчих (розшукових) дій за 

участю осіб, котрі не володіють мовою, якою ведеться кримінальне 
провадження 
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3. Співвідношення повноти фіксації з таємницею слідства при фіксації 
ході і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. 

4. Правила оформлення додатків до протоколів процесуальних дій. 

 
Рекомендована література до Теми 5: (1, 2, 3, 4, 5, 48, 49, 50) 

 
 

ТЕМА 6. ЗУПИНЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ДОСУДОВОГО 
РОЗСЛІДУВАННЯ. ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ 
 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

 Теми рефератів: 

 
1. Особливості процесуальної фіксації зупинення досудового 

розслідування. 
2. Особливості процесуальної фіксації відновлення досудового 

розслідування. 
3. Особливості процесуальної фіксації продовження строку досудового 

розслідування. 
 

 
Рекомендована література до Теми 6: (1, 2, 3, 4, 5, 48, 49, 50) 

 
ТЕМА 7. ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

 Теми рефератів: 
 

1. Обвинувальний акт як різновид процесуального рішення. 
   2. Процесуальна фіксація ознайомлення сторони обвинувачення з 
матеріалами, зібраними стороною захисту. 

 
Рекомендована література до Теми 6: (1, 2, 3, 4, 5, 48, 49, 50) 

 
 
Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи доводяться до 
відома курсантів (студентів, слухачів) на початку вивчення дисципліни 
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4. Критерії оцінювання самостійної роботи 

 

бал  за зміст реферату 

 

0 
не виконано 

3 

порушено вимоги щодо його обсягу або оформлення, курсант доповідає 

безпосередньо з реферату, відповідей на питання аудиторії за темою 

реферату дати не може. 

6 
вимоги щодо його обсягу і оформлення в цілому додержані, курсант 

підготовив тези для доповіді, намагається відповідати на питання аудиторії. 

9 

вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, доповідь здійснюється за 

планом без використання тексту реферату, курсант відповідає на запитання 

за рефератом, але не впевнено 

12 
вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, курсант вільно доповідає і 

відповідає на запитання за рефератом 

15 

вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, курсант вільно доповідає і 

відповідає на запитання за рефератом, дискутує з аудиторією та викладачем, 

правильно аргументує свою думку. 

 

Додаткові вимоги 

1. Кількість законспектованих питань, призначених для підготовки до 

заняття відповідає кількості присвоюваних балів. 

2. Курсант протягом модулю має  підготувати 1 реферат. 

3. Підготовка доповіді на основі наукової статті оцінюється до 5 балів. 

4. Відповіді на питання для самостійного вивчення – до 7 балів. 

5. Додатково можуть бути оцінені в межах балів виділених на самостійну 

та індивідуальну роботу: участь у роботі наукового гуртка, наукових 

семінарах, конференціях або підготовка конкурсної роботи. 

6. Додатково нараховуються бали за участь курсанта в роботі наукового 

гуртка кафедри, в залежності від виду роботи, яку він здійснює до 8 балів 

в межах одного модулю. 

7. Кількість балів нараховується пропорційно кількості правильних 

відповідей. За виконання завдань, винесених на модульний контроль 

виставляється середній бал (сума балів у межах одного модуля поділена 

на два) – максимально 40 балів. 

8. Курсантам, які повністю виконали навчальний план, позитивно 

атестовані з даної дисципліни за результатами модульних контролів 

(отримали 60 балів і вище) на останньому тижні теоретичного навчання 

за їх згодою в заліково-екзаменаційній відомості проставляється 

рейтинговий бал і відповідна оцінка за 4-х бальною шкалою. 

9. За бажанням курсант може складати підсумковий залік (екзамен) з метою 

підвищення оцінки, отриманої за результатами модульних контролів. 

Складова залікового (екзаменаційного) контролю має бути не більше 40 

балів. 
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5. Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

 

бал вирішення практичних завдань 

0 Задача не вирішена або вирішена неправильно  

3 

Задача вирішена частково, без аналізу ситуації, належної аргументації та 

посилання на відповідні положення нормативних актів, відповідні 

документи не складені 

6 

Задача вирішена, але курсант не може пояснити сутність рішення, 

посилається на не чинні нормативні акти, документи складені але 

неправильно  

9 
Задача вирішена, курсант пояснює рішення з допомогою викладача або 

групи, документи складені правильно  

12 

Задача вирішена, курсант самостійно пояснює прийняте рішення, 

посилається на відповідні положення нормативних актів, документи 

складено правильно 

15 

Задача вирішена, аналіз ситуації проведено правильно, курсант самостійно 

пояснює прийняте рішення, посилається на конкретні норми законодавства, 

документи складено правильно, вільно визначає правильне рішення при 

варіюванні завдання 

бал кількість правильно вирішених тестових завдань 

0 20 % 

3 30 % 

6 40% 

9 50% 

12 70% 

15 85% 
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6. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи, практики 

для заліку 

90-100 А Відмінно  

 

Зараховано 
83-89 В 

добре  
75-82 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

7. Критерії оцінювання самостійної та індивідуальної роботи здобувачів 

вищої освіти 

 

При виконанні вимог зазначених у параграфі 1.2 «Вимоги до самостійної 

та індивідуальної роботи» самостійна та індивідуально робота оцінюється 

наступним чином: 

- ведення термінологічного словника з дисципліни – 5 балів; 

- опрацювання та конспектування питань, які виносяться на самостійне 

вивчення ( параграф 5 методичних рекомендацій) – 10 балів; 

- написання реферату з дисципліни (параграф 6 методичних 

рекомендацій) – 10 балів; 

- підготовка та виступ з доповіддю на семінарському занятті (параграф 6 

методичних рекомендацій) – 5 балів. 

У разі здачі роботи з недотримання вимог зазначених у параграфі 1.2 

«Вимоги до самостійної та індивідуальної роботи», якщо дозоляє час, вионана 

робота повертається для доопрацювання. У випадку здачі роботи, коли часу для 

усунення допущених помилок не має бали за самостійну та індивідуальну 

роботу здобувача вищої освіти знижуються. 
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8. Інформаційне та методичне забезпечення. 

Рекомендована література 

 

1. Основні нормативно акти: 
1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Права 

людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С.18-
24.  

2. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 грудня 
1966 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. 
– К., 1992. – С. 36-62. 

3. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і 
основних свобод людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і професійні 
стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам – 
Київ, 1996. – С. 12-17. 

4. Конституція України від 28.06.96 р. (із змінами та доповненнями) // 
Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.96 р., № 30, ст.141. 

5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. / 
Редакція від 06.06.2015 // rada.gov.ua . 

6. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р.: чинне 
законодавство зі змінами та допов. станом на 11 березня 2011 р.: Офіц. текст. – К.: 
ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 248 с. 

7. Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний 
коментар / За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. – 6-е вид., перероб. і доп. 
– К.: Юрисконсульт, Юстініан, 2010. – 896 с. 

8. Кримінальний кодекс України: Чинне зак-во зі змінами та допов. на 
18 січня 2011 року / Україна. Закони. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 174 с. 

9. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних 
справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. – К.: ПАЛИВОДА 
А.В., 2011. − 456 с. 

10. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02 червня 2011 
року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577. 

11. Про амністію: Закон України від 12.12.2008 р. // Відомості Верховної 
Ради України. – 2009. – № 15. – Ст. 189  

12. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Проект закону України від 
28 квітня 2012 року, реєстраційний № 10424 // [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=43306 

13. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: 
Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. – 1994. – 2 березня. 

14. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 
судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. – 1994. – 2 
березня. 

15. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // 
Відомості Верховної Ради України. – 1996. № 47. – Ст.256. 

16. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості 
Верховної Ради України. – 1991. – №4. 

17. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 
1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст.303. 
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18. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: 
Закон України від 24 січня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – 
№6. – Ст.35. 

19. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 
злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. // Голос України. – 1993. – 6 
серпня. 

20. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. // 
Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35.  Ст. 360. 

21. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. // Вісник 
прокуратури України. – 1999. – №1. – С. 103-126. 

22. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. // 
Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382. 

23. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // 
Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст.232. 

24. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року 
//Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №41-45. – Ст.529. 

25. Про концепцію судово-правової реформи в Україні: Постанова 
Верховної Ради України від 28 квітня 1992 р. // Голос України. – 1992. – 12 серпня. 

26. Концепція реформування кримінальної юстиції України: Затв. Указом 
Президента України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008 // Офіційний вісник України. 
– 2008. – № 27. – Ст. 838. 

27. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 
1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст.272. 

28. Інструкцію про порядок ведення єдиного обліку в органах і 
підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені 
кримінальні правопорушення та інші події: Наказ МВС України від 19 
листопада 2012 р. №1050. 

29. Інструкцію з організації реагування органів внутрішніх справ на 
повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, 
надзвичайні ситуації та інші події: Наказ МВС України від 22 жовтня 2012 р. 
№940. 

30. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування 
з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попереджені, виявлені 
та розслідуванні кримінальних правопорушень: Наказ МВС України від 23 
серпня 2012 р. №700. 

31. Інструкція з організації діяльності органів досудового 
розслідування МВС України: Наказ МВС України від 9 серпня 2012 р. №686. 

32. Інструкція про порядок проведення процесуальних дій під час 
кримінального провадження на морському чи річковому судні України, що 
перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком 
України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні, затв. 
Наказом Генерального прокурора України від 14 листопада 2012 р. №112. // 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua. 

33. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та 
Науково- методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення 
судових експертиз та експертних досліджень: затв. наказом Міністерства 
юстиції України №53/5 від 08.10.1998 р.( зі змінами та доповненнями). 

34. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань: Наказ 
Генеральної прокуратури України від 17 серпня 2012 р. №69. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2095-12#n33
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2095-12#n33
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2095-12#n33
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0054-13#n24
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0054-13#n24
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0054-13#n24
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35. Положення про порядок застосування електронних засобів 
контролю: Наказ МВС України від 9 серпня 2012 р. № 696. 

36. Порядок взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами 
охорони здоров’я та прокуратури України при встановленні факту смерті 
людини: Наказ МВС, МОЗ, Генеральної прокуратури України від 28 листопада 
2012 р. №1095/955/119. 

37. Порядок внесення коштів на спеціальний рахунок у разі 
застосування застави як запобіжного заходу: Постанова Кабінету Міністрів 
України від 11 січня 2012 р. №15 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/15-2012-%D0%BF. 

38. Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги про випадки затримання: Постанова Кабінету Міністрів 
України від 28 грудня 2011 р. №1363 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1363-2011-%D0%BF. 

39. Порядок отримання дозволу суду на здійснення заходів, які 
тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації: 
Постанова Кабінету Міністрів України №1169 від 26.09.2007 р. 

40. Наказ МВС України від 10.09.2009 року № 390 „Про затвердження 
Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної 
служби МВС”. 

41. Наказ МВС України від 23.08.2012 року № 747 „ Про затвердження 
Інструкції з діловодства в системі Міністерства внутрішніх справ України. 

42. Наказ МВС України від 27.07.2012 року № 650 „ Інструкція з 
оформлення документів у системі Міністерства внутрішніх справ України. 
 

3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 
29 Зразки основних кримінально-процесуальних документів досудового 

провадження: Практ. посібник / В.В. Рожнова, Ю.І. Азаров, В.Г. Фатхутдінов; За 
заг. ред. В.Г. Фатхутдінова. – 2-ге вид., допов. та перероб. – К.: Вид. ПАЛИВОДА 
А.В., 2009. – 188 с. 

30 Зразки кримінально-процесуальних документів: досудове провадження / 
За ред. Ю.М. Грошевого. – Х.: Вапнярчук, 2010. – 568 с. 

31 Зразки процесуальних документів по кримінальних справах: Навчальний 
посібник / Кол. авторів: С.О. Бандурка, Р.В. Єдин, С.О. Сичов, С.В. Слінько. – Х.: 
Золота миля, 2011. – 316 с. 

32 Збірник взірців процесуальних документів та коментарі до них: 
[С.М. Алфьоров, С.М. Міщенко, О.Ю. Татаров, В.І.Фаринник та ін.]; за заг. ред. 
В.І. Сліпченка. – Київ: ТОВ «АРТ-Дизайн», 2012. – 196 с. 

33 Яновська О. Г. Кримінальне провадження. Процесуальні документи 
захисту : посібн. / О.Г. Яновська, Л.Л. Лазебний. – К. : Прецедент, 2013. – 160 с. 

34 Зразки процесуальних документів кримінального провадження : 
практичний посібник / упоряд. А. В. Григоренко. - К. : ЦУЛ, 2013. – 332 с. 
 
 

9. Інтернет-ресурси: 
 

- Вищі та центральні органи державної влади України: 
1. http://www.president.gov.ua

/ 
Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 
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2. http://portal.rada.gov.ua/ Офіційний веб-сайт Верховної Ради України 
3. http://www.kmu.gov.ua/ Єдиний веб-портал органів виконавчої влади 

України (Урядовий портал) 
4. http://www.ccu.gov.ua/ Офіційний веб-сайт Конституційного Суду 

України 
5. http://www.scourt.gov.ua/ Інформаційний сервер Верховного Суду 

України 
6. http://www.gp.gov.ua/ Офіційний інтернет-портал Генеральної 

прокуратури України 
7. http://www.mvs.gov.ua/ Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх 

справ України 
8. http://www.minjust.gov.ua/ Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції 

України 
9. http://www.mon.gov.ua/ Офіційний веб-сайт Міністерства освіти та 

науки України 
10. http://www.ukrstat.gov.ua/ Офіційний веб-сайт Державного комітету 

статистики України 
  

- Бази нормативно-правових актів України: 
 

11. http://zakon.rada.gov.ua/ Законодавство України на офіційному 
веб-сайті Верховної Ради України 

12. http://search.ligazakon.ua/ Портал ЛІГА:ЗАКОН 
13. http://www.nau.kiev.ua/ Правові системи НаУ 
14. http://uazakon.com/ Інформаційно-правовий портал Закони 

України 
15. http://www.gdo.kiev.ua/ Офіційний вісник України 
16. http://www.reyestr.court.gov.ua/ Єдиний державний реєстр судових рішень 
17. http://pravo.levonevsky.org/ Законодавство України, Росії, Республіки 

Білорусь та інших країни 
  

- Вищі навчальні заклади та наукові установи України юридичного профілю: 
 

18. http://www.naiau.kiev.ua/ Київський національний університет 
внутрішніх справ 

19. http://www.univd.edu.ua/ Харківський національний університет 
внутрішніх справ 

20. http://www.dduvs.dp.ua/ Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх 

21. http://www.lduvs.edu.ua/ Луганський державний університет 
внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 

22. http://www.livs.lviv.ua/ Львівський державний університет 
внутрішніх справ 

23. http://www.oduvs.edu.ua/ Одеський державний університет 
внутрішніх 

24. http://www.nlau.net/ Національна юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого 

25. http://law.univ.kiev.ua/ Юридичний факультет Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка 
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26. http://www.niipp.rol.net.ua/ Інститут вивчення проблем злочинності 
Академії правових наук України 

  

- Бібліотеки: 
 

27. http://www.nbuv.gov.ua/ Найбільша бібліотека України імені 
В.І. Вернадського 

28. http://www.nplu.org/ Національна Парламентська бібліотека 
України 

29. http://www.library.lviv.ua/ Львівська національна наукова бібліотека 
України імені В.Стефаника 

30. http://www.odnb.odessa.ua/ Одеська державна наукова бібліотека iм. 
М.Горького 

31. http://korolenko.kharkov.com/ Харківська державна наукова бібліотека 
імені В.Г. Короленка 

32. http://www.zounb.zp.ua/ Запорізька обласна універсальна наукова 
бібліотека імені О.М. Горького 

33. http://www.lawlibrary.ru/ Юридическая научная библиотека 
34. http://www.library.yale.edu/ Бібліотека Єльського університету 

  

 - Інші ресурси: 
 

35. http://www.yurincom.com/ Видавництво юридичної літератури для 
правоохоронних та судових органів, 
навчальних закладів та наукових установ 

36. http://www.lex-line.com.ua/ Юридична лінія 
37. http://yurist-online.com/ Юридичні  послуги Online 
38. http://www.yurpractika.com/ Юридическая практика 
39. http://www.kalinovsky-

k.narod.ru/ 
Сайт Константина Калиновского по 
уголовному процессу 

 
 

 

 

 


