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ТЕМА 1. Поняття та завдання прокурорського нагляду, судового та 

відомчого контролю на досудовому провадженні. 

1. Форми та межі прокурорського нагляду на досудовому провадженні. 

2. Форми та межі судового контролю на досудовому провадженні. 

3. Слідчий суддя в досудовому провадженні. 

4. Керівник органу досудового розслідування на досудовому 

провадження. 

5. Прокурор та його процесуальне становище у різних стадіях 

кримінального процесу. 

6. Прокурорський нагляд на стадії досудового розслідування.  

7. Судовий контроль на стадії досудового розслідування 

8. Прокурорський нагляд на початковому етапі кримінального 

провадження. 

9. Судовий контроль на початковому етапі кримінального провадження. 

10. Прокурорський нагляд під час повідомлення особі про підозру. 

11. Прокурорський нагляд та судовий контроль під час зупинення та 

відновлення досудового розслідування. 

12. Прокурорський нагляд під час закриття кримінального провадження. 

13. Судовий контроль під час закриття кримінального провадження. 

Рекомендована література до Теми 1: 1; 1.3.8; 1.3.9; 1.3.14; 1.4.2; 1.4.4; 

2.2; 2.6; 2.7; 3.1; 3.5; 3.8; 4.1; 4.11; 4.12; 4.22; 4.27; 4.30; 4.39; 4.43; 4.46; 4.47; 

4.48; 4.50; 4.54. 

 

ТЕМА 2. Повноваження керівника органу досудового розслідування,  

прокурора та слідчого судді під час застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження. 

1. Прокурорський нагляд та відомчий судовий контроль під час 

застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді 

приводу. 

2. Прокурорський нагляд відомчий та судовий контроль під час 

застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді 

накладення грошового стягнення. 

3. Прокурорський нагляд відомчий та судовий контроль під час 

тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом. 

4. Прокурорський нагляд відомчий та судовий контроль під час 

відсторонення від посади. 

5. Прокурорський нагляд відомчий та судовий контроль під час 

тимчасового доступу до речей і документів. 

6. Прокурорський нагляд відомчий та судовий контроль під час 

тимчасового вилучення майна. 

7. Прокурорський нагляд відомчий та судовий контроль під час арешту 

майна. 

Рекомендована література до Теми 2:  
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1.Конституція від 28 червня 1996 року // Офіційний вісник України. – 

2010. - № 72/1 Спеціальний випуск. – Ст. 2598. 

2. Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини від 4 

листопада 1950 року // Сборник международных договоров СССР. - Выпуск 

XLV. - Москва: Международные отношения, 1991. 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України. – Х.: Одіссей, 2012. – 

360с. 

4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 №580-VIII // 

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

5. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII // 

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 

6. Про судоустрій і статус суддів України: Закон України від 7 липня 

2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42. – Ст. 529.  

7. Наказ МВС №686 від 09.08.2012 «Про організацію діяльності органів 

досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України». 

8. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею 

клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження 

від 07 лютого 2014 року (Вищий спеціалізований суд України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ) // Офіційний сайт Верховної Ради України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001740-14 

9. Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час 

досудового розслідування та судового провадження відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України (Вищий спеціалізований суд): 

Лист від 04.04.2013 № 511-550/0/4-13 // Офіційний сайт Верховної Ради 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0511740-13 

10. Кримінальний процес України: підручник / за ред. В. Я. Тація, 

Ю.М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило - Х: Право, 2013. – 824 с. 

11. Кримінальний процес: підручник / В.В. Коваленко, Л.Д. Удалова, Д.П. 

Письменний та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 544 с. 

12. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюють окремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко 

та інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.— К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

13. 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. 

14. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 

частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 

Хабло.—3-тє вид., доповн. і переробл. — К.: Скіф, 2013, — 250 с. 

15. Кримінальний процес України: Навч. посіб. / за ред. А. В. Молдован, 

С.М. Мельник. – К.: Центр учбової літератури: 2013. – 376 с. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001740-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0511740-13
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16. Кримінальний процес: навчальний посібник / Л.М. Лобойко, О.А. 

Банчук. – К.: Ваіте, 2014. – 280 с. 

 

ТЕМА 3. Повноваження керівника органу досудового розслідування,  

прокурора та слідчого судді під час застосування запобіжних заходів.  

1. Повноваження прокурора під час застосування запобіжних заходів. 

2. Повноваження слідчого судді під час застосування запобіжних заходів. 

3. Повноваження керівника органу досудового розслідування під час 

застосування запобіжних заходів. 

4. Прокурорський нагляд та судовий контроль під час застосування 

запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання. 

5. Прокурорський нагляд відомчий та судовий контроль під час 

застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки. 

6. Прокурорський нагляд відомчий та судовий контроль під час 

застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. 

7. Прокурорський нагляд відомчий та судовий контроль під час 

затримання особи. 

8. Прокурорський нагляд відомчий та судовий контроль під час 

застосування запобіжного заходу у вигляді застави. 

9. Прокурорський нагляд відомчий та судовий контроль під час 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Рекомендована література до Теми 3:  
1.Конституція від 28 червня 1996 року // Офіційний вісник України. – 

2010. - № 72/1 Спеціальний випуск. – Ст. 2598. 

2. Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини від 4 

листопада 1950 року // Сборник международных договоров СССР. - Выпуск 

XLV. - Москва: Международные отношения, 1991. 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України. – Х.: Одіссей, 2012. – 

360с. 

4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 №580-VIII // 

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

5. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII // 

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 

6. Про судоустрій і статус суддів України: Закон України від 7 липня 

2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42. – Ст. 529.  

7. Наказ МВС №686 від 09.08.2012 «Про організацію діяльності органів 

досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України». 

8. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею 

клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження 

від 07 лютого 2014 року (Вищий спеціалізований суд України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ) // Офіційний сайт Верховної Ради України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001740-14 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001740-14
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9. Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час 

досудового розслідування та судового провадження відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України (Вищий спеціалізований суд): 

Лист від 04.04.2013 № 511-550/0/4-13 // Офіційний сайт Верховної Ради 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0511740-13 

10. Кримінальний процес України: підручник / за ред. В. Я. Тація, 

Ю.М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило - Х: Право, 2013. – 824 с. 

11. Кримінальний процес: підручник / В.В. Коваленко, Л.Д. Удалова, Д.П. 

Письменний та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 544 с. 

12. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюють окремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко 

та інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.— К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

13. 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. 

14. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 

частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 

Хабло.—3-тє вид., доповн. і переробл. — К.: Скіф, 2013, — 250 с. 

15. Кримінальний процес України: Навч. посіб. / за ред. А. В. Молдован, 

С.М. Мельник. – К.: Центр учбової літератури: 2013. – 376 с. 

16. Кримінальний процес: навчальний посібник / Л.М. Лобойко, О.А. 

Банчук. – К.: Ваіте, 2014. – 280 с. 

 

ТЕМА 4. Завдання відомчого контролю, прокурорського нагляду та 

роль контрольних повноважень слідчого судді за наданням дозволу та 

законністю проведення окремих видів слідчих (розшукових) дій. 

1. Прокурорський нагляд відомчий та судовий контроль під час 

проведення огляду у житлі чи іншому володінні особи. 

2. Прокурорський нагляд відомчий та судовий контроль під час 

проведення обшуку. 

3. Прокурорський нагляд відомчий та судовий контроль під час 

проведення слідчого експерименту у житлі чи іншому володінні особи. 

4. Прокурорський нагляд відомчий та судовий контроль під час 

призначення експертизи.  

5. Прокурорський нагляд та відомчий контроль під час проведення 

освідування. 

6. Прокурорський нагляд та відомчий контроль під час проведення 

ексгумації. 

7. Прокурорський нагляд відомчий та судовий контроль під час 

отримання зразків для експертизи та порівняльного дослідження. 

Рекомендована література до Теми 4:  
1. Конституція від 28 червня 1996 року // Офіційний вісник України. – 

2010. - № 72/1 Спеціальний випуск. – Ст. 2598. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0511740-13
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2. Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини від 4 

листопада 1950 року // Сборник международных договоров СССР. - Выпуск 

XLV. - Москва: Международные отношения, 1991. 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України. – Х.: Одіссей, 2012. – 

360с. 

4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 №580-VIII // 

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

5. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII 

// Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 

6. Про судоустрій і статус суддів України: Закон України від 7 липня 

2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42. – Ст. 529.  

7. Наказ МВС №686 від 09.08.2012 «Про організацію діяльності органів 

досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України». 

8. Спільний наказ ГПУ, МВС, СБУ, Адміністрації державної 

прикордонної служби, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції 

№114/1042/516/___/936/1687/5 від 16.11.2012 «Інструкція про організацію 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів 

у кримінальному провадженні». 

9. Кримінальний процес України: підручник / за ред. В. Я. Тація, 

Ю.М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило - Х: Право, 2013. – 824 с. 

10. Кримінальний процес: підручник / В.В. Коваленко, Л.Д. Удалова, Д.П. 

Письменний та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 544 с. 

11. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюють окремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко 

та інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.— К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

12. 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. 

13. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 

частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 

Хабло.—3-тє вид., доповн. і переробл. — К.: Скіф, 2013, — 250 с. 

14. Кримінальний процес України: Навч. посіб. / за ред. А. В. Молдован, 

С.М. Мельник. – К.: Центр учбової літератури: 2013. – 376 с. 

15. Кримінальний процес: навчальний посібник / Л.М. Лобойко, О.А. 

Банчук. – К.: Ваіте, 2014. – 280 с.  

 

ТЕМА 5. Завдання відомчого контролю, прокурорського нагляду та 

роль контрольних повноважень слідчого судді за наданням дозволу на 

проведення окремих видів негласних слідчих (розшукових) дій 

1. Прокурорський нагляд відомчий та судовий контроль під час 

здійснення аудіо-, відеоконтролю особи та місця. 

2. Прокурорський нагляд відомчий та судовий контроль під час 

накладення арешту на кореспонденцію. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
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3. Прокурорський нагляд відомчий та судовий контроль під час 

проведення огляду та виїмки кореспонденції.  

4. Прокурорський нагляд відомчий та судовий контроль під час зняття 

інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. 

5. Прокурорський нагляд відомчий та судовий контроль під час зняття 

інформації з електронних інформаційних систем.  

6. Прокурорський нагляд відомчий та судовий контроль під час 

обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. 

7. Прокурорський нагляд відомчий та судовий контроль під час 

установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.  

8. Прокурорський нагляд відомчий контроль під час здійснення 

контролю за вчиненням злочину.  

Рекомендована література до Теми 5:  

1. Конституція від 28 червня 1996 року // Офіційний вісник України. – 

2010. - № 72/1 Спеціальний випуск. – Ст. 2598. 

2. Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини від 4 

листопада 1950 року // Сборник международных договоров СССР. - Выпуск 

XLV. - Москва: Международные отношения, 1991. 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України. – Х.: Одіссей, 2012. – 

360с. 

4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 №580-VIII // 

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

5. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII 

// Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 

6. Про судоустрій і статус суддів України: Закон України від 7 липня 

2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42. – Ст. 529.  

7. Наказ МВС №686 від 09.08.2012 «Про організацію діяльності органів 

досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України». 

8. Спільний наказ ГПУ, МВС, СБУ, Адміністрації державної 

прикордонної служби, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції 

№114/1042/516/___/936/1687/5 від 16.11.2012 «Інструкція про організацію 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів 

у кримінальному провадженні». 

9. Кримінальний процес України: підручник / за ред. В. Я. Тація, 

Ю.М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило - Х: Право, 2013. – 824 с. 

10. Кримінальний процес: підручник / В.В. Коваленко, Л.Д. Удалова, 

Д.П. Письменний та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 544 с. 

11. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюють окремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко 

та інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.— К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

12. 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. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
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13. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 

частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 

Хабло.—3-тє вид., доповн. і переробл. — К.: Скіф, 2013, — 250 с. 

14. Кримінальний процес України: Навч. посіб. / за ред. А. В. 

Молдован, С.М. Мельник. – К.: Центр учбової літератури: 2013. – 376 с. 

15. Кримінальний процес: навчальний посібник / Л.М. Лобойко, О.А. 

Банчук. – К.: Ваіте, 2014. – 280 с.  

 

ТЕМА 6 Форми та види оскарження дій, рішень чи бездіяльності  

слідчого. Прокурорський нагляд і судовий контроль під час дотримання 

розумних строків кримінального провадження. 

1. Процесуальні строки та їх значення у кримінальному процесі. 

2. Порядок встановлення процесуальних строків прокурором, слідчим 

суддею, судом. 

3. Порядок обчислення процесуальних строків. 

4. Строк подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого. 

5. Випадки повернення скарги або відмова у відкритті провадження.  

6. Правові наслідки подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого під час досудового розслідування. 

7. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування. 

8. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора. 

9. Порядок вирішення скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого. 

Рекомендована література до Теми 6:  
1. Конституція від 28 червня 1996 року // Офіційний вісник України. – 

2010. - № 72/1 Спеціальний випуск. – Ст. 2598. 

2. Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини від 4 

листопада 1950 року // Сборник международных договоров СССР. - Выпуск 

XLV. - Москва: Международные отношения, 1991. 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України. – Х.: Одіссей, 2012. – 

360с. 

4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 №580-VIII // 

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

5. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII 

// Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 

6. Про судоустрій і статус суддів України: Закон України від 7 липня 

2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42. – Ст. 529.  

7. Наказ МВС №686 від 09.08.2012 «Про організацію діяльності органів 

досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України». 

8. Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

під час досудового розслідування (Вищий спеціалізований суд): Лист від 

09.11.2012 № 1640/0/4-12 // Офіційний сайт Верховної Ради України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v1640740-12 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v1640740-12
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9. Кримінальний процес України: підручник / за ред. В. Я. Тація, 

Ю.М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило - Х: Право, 2013. – 824 с. 

10. Кримінальний процес: підручник / В.В. Коваленко, Л.Д. Удалова, Д.П. 

Письменний та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 544 с. 

11. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюють окремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко 

та інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.— К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

12. 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. 

13. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 

частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 

Хабло.—3-тє вид., доповн. і переробл. — К.: Скіф, 2013, — 250 с. 

14. Кримінальний процес України: Навч. посіб. / за ред. А. В. Молдован, 

С.М. Мельник. – К.: Центр учбової літератури: 2013. – 376 с. 

15. Кримінальний процес: навчальний посібник / Л.М. Лобойко, О.А. 

Банчук. – К.: Ваіте, 2014. – 280 с.  

 

 

 

 

 


