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Методичні рекомендації  

щодо організації самостійної роботи з навчальної дисципліни  

«Процесуальні акти досудового розслідування» 

 

Самостійна робота студента - основний засіб оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Окремі 

питання навчальної дисципліни студенти опрацьовують без викладача із 

наступним контролем.  

Самостійне опрацювання програмного матеріалу (як обов’язкова форма 

навчання у вищому навчальному закладі 3-4 рівня акредитації) завершує 

повне вивчення теоретичного змісту програми навчальної дисципліни.  

Підготовка самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни 

«Процесуальні акти досудового розслідування» є важливим етапом вивчення 

курсу та обов
’
язковим компонентом навчального процесу в університеті. 

Самостійні та індивідуальні роботи виконуються студентами в межах 

навчального процесу з метою закріплення і поглиблення знань з цієї 

диципліни, одержаних ними протягом аудиторного та самостійного 

навчання, а також їх застосування до комплексного вирішення конкретних 

фахових завдань. 

Метою підготовки самостійної та індивідуальної роботи є закріплення 

знань з відповідної теми навчальної дисципліни, що передбачає оволодіння 

методів наукового аналізу, самостійного вивчення законодавчих і 

літературних джерел, оформлення результатів науково-дослідної роботи. 

Являючи собою одну з творчих форм самостійної роботи студентів, 

самостійна та індивідуальна робота передбачає більш розгорнуте і докладне 

опанування ними знань з окремих тем курсу, закріплення раніше вивченого 

матеріалу, формування навичок роботи з літературними джерелами, 

законодавством, теоретичного і професійного мислення.  

Сутність самостійної роботи з навчальної дисципліни «Процесуальні 

акти досудового розслідування» полягає у відпрацюванні визначених 

викладачем по кожній темі питань, основні положення яких студент повинен 

законспектувати в зошиті (теми № 1 і 2). Самостійна робота з наступних тем 

(№ 3, 4, 5, 6) дисципліни визначається у формі реферативного відпрацювання 

запланованих питань. Вимоги до оформлення реферату такі: 

1. Текст реферату оформлюється в редакторах Microsoft Word на 

сторінках формату А4. 

2. Поля: ліве - 2,5 см, праве - 1 см, верхнє і нижнє - 2 см. 

3. Шрифт - Times New Roman, 12 або 14 пунктів. 

4. Відступ абзацу (перший рядок від лівого краю) - 1,25см. 

5. Міжрядковий інтервал - одинарний. 

6. Вирівнювання тексту - по ширині. 

7. Всі сторінки реферату (крім титульного аркуша) повинні бути 

пронумеровані. 

8. Реферат повинен містити наступні елементи: 

8.1. Титульна сторінка. 



8.2. Зміст (із зазначенням розділів реферату та номерів сторінок), або 

план (розділи реферату без зазначення номерів сторінок). 

8.3. Вступ (короткий огляд проблеми, що розглядається в рефераті) - 1 

стор. 

8.4. Основна частина (розділи реферату та їх текст) 10-12 стор. 

8.5. Висновки - 1 стор. 

8.6. Список літературних джерел.  

Визначені для самостійної роботи питання включаються в залікові 

завдання. 

Виконана робота пред’являється викладачеві для перевірки та оцінки, а 

також врахування під час проведення підсумкового контролю. У процесі 

підготовки самостійної роботи студенти повинні провести старанний аналіз, 

систематизацію та узагальнення відповідного матеріалу, порівняти погляди 

різних авторів на обрану проблематику дослідження, висловити й 

обґрунтувати власну позицію щодо розглянутих питань.  

Студент повинен зосередити увагу передусім на об’єктивному 

висвітленні питань теми на підставі самостійної роботи з правовими актами. 

В контексті вказаного, особливого значення набуває власний аналіз змісту 

нормативно-правових актів, їх тлумачення та застосування. Водночас слід 

досконало вивчити монографічні дослідження, журнальні статті та 

підручники, переважно видані за останні роки. У разі, коли з досліджуваної 

теми відсутня єдина точка зору, студент повинен відмітити основні з них, 

висловити критичні зауваження щодо них та додаткові аргументи на користь 

тієї чи іншої позиції. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Правові та наукові засади процесуального  

документування  
Питання для самостійного вивчення: 

1. Альтернативні способи класифікації процесуальних документів. 
2. Стилістика складання процесуальних документів.  

Обрати тему та підготувати по ній реферат (ксерокопіювати наукову 

статтю і підготувати по ній анотацію): 

1. Функції процесуальних актів досудового розслідування. 

2. Види клопотання на досудовому розслідуванні. 

3. Доручення слідчого оперативним підрозділам. 

4. Культура, мова і стиль процесуального документа. 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.11, 

1.14, 1.18, 2.4.  

 

ТЕМА 2. Процесуальне оформлення дій і рішень слідчого при 

застосуванні загальних положень досудового розслідування  
Питання для самостійного вивчення: 

1. Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування. 



2. Поняття і значення загальних положень досудового розслідування. 

Підслідність та її види. Початок та місце провадження досудового 

розслідування. 

3. Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження. 

Об’єднання і виділення досудового розслідування. Розгляд клопотань під час 

досудового розслідування. 

4. Процесуальний порядок ознайомлення з матеріалами досудового 

розслідування. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.11, 

1.14, 1.18, 1.19, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.12.  

 

ТЕМА 3. Процесуальне оформлення дій і рішень слідчого,  

направлених на отримання (збирання) та перевірку  

доказів 

Обрати тему та підготувати по ній реферат: 

1. Залучення спеціаліста і застосування науково-технічних засобів під 

час провадження слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) 

дій, їх процесуальне оформлення.  

2. Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в 

судовому засіданні.  

3. Мета і процесуальний порядок проведення слідчого експерименту. 

4. Особливості проведення слідчого експерименту в житлі чи іншому 

володінні особи. Фіксація ходу і результатів проведення слідчого 

експерименту.  

5. Мета і процесуальний порядок освідування особи, його процесуальне 

оформлення. 

6. Підстави і порядок прийняття рішення про проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій.  

7. Структура і зміст постанови слідчого про проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій. Структура і зміст клопотання про дозвіл на 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії та його розгляд.  

8. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.  

9. Загальні положення про втручання у приватне спілкування.  

10. Аудіо-, відеоконтроль особи.  

11. Арешт, огляд і виїмка кореспонденції.  

12. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. 

13. Зняття інформації з електронних інформаційних систем.  

14. Фіксація та збереження інформації, отриманої з телекомунікаційних 

мереж за допомогою технічних засобів та в результаті зняття відомостей з 

електронних інформаційних систем. Дослідження інформації, отриманої при 

застосуванні технічних засобів.  

15. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій.  

16. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 

володіння особи.  

17. Встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.  



18. Спостереження за особою, річчю або місцем.  

19. Аудіо-, відеоконтроль місця.  

20. Контроль за вчиненням злочину.  

21. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації.  

22. Засоби, що використовуються під час проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій.  

23. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного 

дослідження.  

24. Використання конфіденційного співробітництва. 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.11, 

1.12, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12.  

 

ТЕМА 4. Кримінальне процесуальне документування  

застосування заходів забезпечення кримінального  

провадження 

Обрати тему та підготувати по ній реферат: 

1. Види заходів забезпечення кримінального провадження.  

2. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження.  

3. Процесуальне оформлення слідчим рішень про виклик учасників 

кримінального провадження, привід; накладення грошового стягнення, 

тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом, відсторонення 

від посади, тимчасового доступу до речей і документів, тимчасового 

вилучення майна, арешт майна. 

4. Види запобіжних заходів, мета і підстави їх застосування.  

5. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.  

6. Суть особистого зобов’язання як запобіжного заходу, загальні 

положення щодо його обрання.  

7. Суть особистої поруки як запобіжного заходу, загальні положення 

щодо його обрання.  

8. Суть домашнього арешту як запобіжного заходу, загальні положення 

щодо його обрання.  

9. Суть застави як запобіжного заходу, загальні положення щодо його 

обрання.  

10. Суть тримання під вартою як запобіжного заходу, загальні 

положення щодо його обрання.  

11. Відкликання, зміна або доповнення клопотання про застосування 

запобіжного заходу.  

12. Клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу. Дії 

уповноважених службових осіб після затримання на підставі ухвали слідчого 

судді про дозвіл на затримання.  

13. Подання клопотання про застосування запобіжного заходу після 

затримання особи без ухвали про дозвіл на затримання.  



14. Порядок розгляду клопотання про застосування запобіжного 

заходу. 

15. Застосування запобіжного заходу.  

16. Застосування електронних засобів контролю.  

17. Порядок продовження строку тримання під вартою.  

18. Клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу.  

19. Порядок звільнення особи з-під варти.  

20. Суть затримання особи як тимчасового запобіжного заходу. 

21. Підстави і порядок затримання особи неуповноваженою службовою 

особою.  

22. Підстави і порядок затримання уповноваженою службовою особою.  

23. Момент затримання. Доставлення до органу досудового 

розслідування.  

24. Строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Особа, 

відповідальна за перебування затриманих. Повідомлення інших осіб про 

затримання. 

Рекомендована література до Теми 4: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 

1.9, 1.11, 1.12, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 

2.12.  

 

ТЕМА 5. Процесуальні акти, пов’язані з повідомленням  

про підозру 

Обрати тему та підготувати по ній реферат: 

1. Суть і значення акту повідомлення про підозру.  

2. Підстави і процесуальний порядок зміни повідомлення про підозру. 

3. Процесуальний порядок допиту підозрюваного та його оформлення. 

4. Протокол допиту підозрюваного як основний засіб фіксації його 

показань. Власноручний запис підозрюваним своїх показань. 

Рекомендована література до Теми 5: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 

1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 

2.12.  

 

ТЕМА 6. Оформлення процесуальних дій і рішень на етапі  

зупинення та закінчення досудового розслідування 

Обрати тему та підготувати по ній реферат: 

1. Підстави та порядок зупинення досудового розслідування. 

2. Оголошення розшуку підозрюваного.  

3.Підстави і процесуальний порядок відновлення досудового 

розслідування.  

4. Процесуальне оформлення рішень про зупинення і відновлення 

досудового розслідування, оголошення розшуку підозрюваного. 

5. Форми закінчення досудового розслідування. 

6. Підстави і порядок закриття кримінального провадження слідчим, 

його процесуальне оформлення. 



7. Підстави і процесуальний порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності, його процесуальне оформлення. 

8. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про 

застосування примусових заходів медичного або виховного провадження. 

9. Відкриття матеріалів іншій стороні.  

10. Структура і зміст обвинувального акта. 

9. Структура і зміст клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру.  

11. Реєстр матеріалів досудового розслідування.  

12. Надання копії обвинувального акта, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру та реєстру 

матеріалів досудового розслідування.  

13. Загальні положення продовження строку досудового розслідування.  

14. Порядок продовження строку досудового розслідування та його 

процесуальне оформлення. 

Рекомендована література до Теми 6: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 

1.8, 1.11, 1.12, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.12.  

 

Критерії оцінювання самостійної роботи  

 

Виконана студентами самостійна робота надається викладачеві для 

перевірки. За результатами перевірки робота може бути оцінена від 1 до 15 

балів. Під час оцінки самостійної роботи викладач враховує ступінь і повноту 

відпрацювання законспектованих питань теми, обсяг використаних джерел, 

встановлені студентом проблемні питання захисної діяльності та пропоновані 

шляхи їх вирішення.  

Якщо самостійна робота виконана у формі реферативного 

повідомлення, вони можуть заслуховуватися та обговорюватися в ході 

відповідних занять або без доповіді перевіряються викладачем. Реферати 

оцінюються і можуть бути основою для подальшої наукової роботи. Критерії 

оцінювання реферату визначаються рівнем виконання всіх вимог до його 

написання й захисту: визначенням проблеми й обгрунтовання її актуальності, 

повноти розкриття теми, сформульованих висновків, аналізом різних точок 

на проблему й логічності викладеної власної позиції, дотримання обсягу та 

зовнішнього оформлення тощо.  

Невиконання студентом самостійної роботи є підставою для його 

недопуску до перевірки підсумкового контролю знань. 

 

Методичні рекомендації  

щодо організації індивідуальної роботи з навчальної дисципліни  

«Процесуальні акти досудового розслідування» 

 

Індивідуальна робота є невід’ємною складовою навчального процесу в 

умовах кредитно-модульної системи навчання. Індивідуальні завдання 

покликані передусім активізувати творчу роботу студента, оскільки вони 



присвячуються процесуальним документам, які складаються в ході 

досудового розслідування. Досягнення відповідності процесуальних 

документів вимогам КПК України щодо їх форми і змісту потребує від 

студентів самостійної та цілеспрямованої роботи. 

У разі самостійного складання процесуальних документів студентам 

необхідно ретельно вивчити відповідні норми КПК України, які 

регламентують форму і зміст цих документів, ознайомитися із зразками 

документів, що рекомендовані у навчально-практичних посібниках. 

Якщо документи самостійно не складалися, а копіювалися, то у таких 

випадках студентам необхідно у додатку до скопійованого документа вказати 

на допущені слідчими недоліки щодо їх форми та змісту.  

 

Індивідуальні завдання 

(для тем 1-6 дисципліни) 

Скласти (ксерокопіювати в правоохоронних органах чи в суді) такі 

процесуальні документи: 

1) протокол пред’явлення речей для впізнання; 

2) протокол огляду речей; 

3) протокол допиту неповнолітнього свідка; 

4) протокол слідчого експерименту; 

5) клопотання слідчого до слідчого судді про отримання дозволу на 

встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу; 

6) ухвалу слідчого судді про дачу дозволу на встановлення 

місцезнаходження радіоелектронного засобу. 

7) клопотання слідчого до слідчого судді про обрання запобіжного 

заходу у вигляді домашнього арешту; 

8) клопотання слідчого до слідчого судді про обрання запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою; 

9) протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину; 

10) постанову про зупинення досудового розслідування; 

11) постанову про закриття кримінального провадження; 

12) угоду між прокурором і підозрюваним про визнання винуватості.  

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

 

Підготовлені студентами процесуальні документи можуть 

заслуховуватися та обговорюватися в ході відповідних занять або без 

доповіді перевіряються викладачем та оцінюються.  

Увесь комплекс індивідуальної роботи студентів може бути оцінений 

максимально до 15 балів. Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

залежать від рівня:  

а) відповідності самостійно складених процесуальних документів 

вимогам КПК України;  

б) виявлених невідповідностей вимогам КПК України у 

перекопійованих процесуальних документах.  



Невиконання студентом індивідуальної роботи є підставою для його 

недопуску до перевірки підсумкового контролю знань. 

 

 


