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Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Правові та наукові засади процесуального документування 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 
 1.Альтернативні способи класифікації процесуальних документів. 
 2. Стилістика складання процесуальних документів.  

3.Функції процесуальних актів досудового розслідування. 

4.Види клопотання на досудовому розслідуванні. 

5.Доручення слідчого оперативним підрозділам. 

6.Культура, мова і стиль процесуального документа. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Кримінально-процесуальний акт. Класифікація процесуальних документі. 

Клопотання. Доручення. 

 

Рекомендована література до Теми 1: 
 1.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. 
 2.Зразки кримінально-процесуальних документів: досудове провадження / 
За ред. Ю.М. Грошевого. – Х.: Вапнярчук, 2010. – 568 с. 
 3.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. 
 4.Тертишник В.М. Зразки юридичних документів: Настільна книга 

слідчого: навчальний посібник. - К.: Правова єдність, 2009. - 344 с. 
 5.Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. 
Роз’яснення: наук - практ. посібник / колектив авторів; за заг. редакцією  
М.А. Погорецького, О.П.Кучинської .– К.: Юрінком Інтер, 2015. – 560 с. 

   
   

 

 ТЕМА 2. Процесуальне оформлення дій і рішень слідчого при застосуванні 

загальних положень досудового розслідування 

 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:  

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. 
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4. Процесуальний порядок ознайомлення з матеріалами досудового 

розслідування. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Підслідність. Дізнання. Досудове розслідування. 

 

Рекомендована література до Теми 2: 
 1.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. 
 2.Зразки кримінально-процесуальних документів: досудове провадження / 
За ред. Ю.М. Грошевого. – Х.: Вапнярчук, 2010. – 568 с. 
 3.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. 
 4.Тертишник В.М. Зразки юридичних документів: Настільна книга 

слідчого: навчальний посібник. - К.: Правова єдність, 2009. - 344 с. 
 5.Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. 
Роз’яснення: наук - практ. посібник / колектив авторів; за заг. редакцією  
М.А. Погорецького, О.П.Кучинської .– К.: Юрінком Інтер, 2015. – 560 с. 

   
   

 

ТЕМА 3. Процесуальне оформлення дій і рішень слідчого, направлених 

на отримання (збирання) та перевірку доказів 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

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.  

4. Мета і процесуальний порядок освідування особи, його процесуальне 

оформлення. 

5. Підстави і порядок прийняття рішення про проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій.  

6. 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.  

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

8. Загальні положення про втручання у приватне спілкування.  

9. Аудіо-, відеоконтроль особи.  
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10. Арешт, огляд і виїмка кореспонденції.  

11. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. 

12. Зняття інформації з електронних інформаційних систем.  

13. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння 

особи.  

14. Встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.  

15. Спостереження за особою, річчю або місцем.  

16. Аудіо-, відеоконтроль місця.  

17. Контроль за вчиненням злочину.  

18. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: . 

Слідчі (розшукові) дії. Негласні слідчі (розшукові) дії. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 
 1.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. 
 2.Зразки кримінально-процесуальних документів: досудове провадження / 
За ред. Ю.М. Грошевого. – Х.: Вапнярчук, 2010. – 568 с. 
 3.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. 
 4.Тертишник В.М. Зразки юридичних документів: Настільна книга 

слідчого: навчальний посібник. - К.: Правова єдність, 2009. - 344 с. 
 5.Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. 
Роз’яснення: наук - практ. посібник / колектив авторів; за заг. редакцією  
М.А. Погорецького, О.П.Кучинської .– К.: Юрінком Інтер, 2015. – 560 с. 

   
    

 

ТЕМА 4. Кримінальне процесуальне документування  застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

  

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.  
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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. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Заходи забезпечення кримінального провадження. Запобіжні заходи. 

 

Рекомендована література до Теми 4: 
 1.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. 
 2.Зразки кримінально-процесуальних документів: досудове провадження / 
За ред. Ю.М. Грошевого. – Х.: Вапнярчук, 2010. – 568 с. 
 3.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. 
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 4.Тертишник В.М. Зразки юридичних документів: Настільна книга 

слідчого: навчальний посібник. - К.: Правова єдність, 2009. - 344 с. 
 5.Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. 
Роз’яснення: наук - практ. посібник / колектив авторів; за заг. редакцією  
М.А. Погорецького, О.П.Кучинської .– К.: Юрінком Інтер, 2015. – 560 с. 

   
    

 

ТЕМА 5. Процесуальні акти, пов’язані з повідомленням  

про підозру 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:  

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. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Підозрюваний, його статус. Зміст повідомлення про підозру. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 
 1.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. 
 2.Зразки кримінально-процесуальних документів: досудове провадження / 
За ред. Ю.М. Грошевого. – Х.: Вапнярчук, 2010. – 568 с. 
 3.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. 
 4.Тертишник В.М. Зразки юридичних документів: Настільна книга 

слідчого: навчальний посібник. - К.: Правова єдність, 2009. - 344 с. 

 5.Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. 

Роз’яснення: наук - практ. посібник / колектив авторів; за заг. редакцією  

М.А. Погорецького, О.П.Кучинської .– К.: Юрінком Інтер, 2015. – 560 с. 

 

ТЕМА 6. Оформлення процесуальних дій і рішень на етапі  зупинення та 

закінчення досудового розслідування 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

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. 
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3. Форми закінчення досудового розслідування. 

4. Підстави і порядок закриття кримінального провадження слідчим, його 

процесуальне оформлення. 

5. Підстави і процесуальний порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності, його процесуальне оформлення. 

6. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про 

застосування примусових заходів медичного або виховного провадження. 

7. Відкриття матеріалів іншій стороні.  

8. Структура і зміст обвинувального акта. 

9. Структура і зміст клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру.  

10. Реєстр матеріалів досудового розслідування.  

11. Надання копії обвинувального акта, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру та реєстру матеріалів 

досудового розслідування.  

12. Загальні положення продовження строку досудового розслідування.  

13. Порядок продовження строку досудового розслідування та його 

процесуальне оформлення. 

 Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Форми закінчення досудового розслідування. Структура і зміст обвинувального 

акта. 

Рекомендована література до Теми 6: 
 1.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. 
 2.Зразки кримінально-процесуальних документів: досудове провадження / 
За ред. Ю.М. Грошевого. – Х.: Вапнярчук, 2010. – 568 с. 
 3.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. 
 4.Тертишник В.М. Зразки юридичних документів: Настільна книга 

слідчого: навчальний посібник. - К.: Правова єдність, 2009. - 344 с. 

 5.Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. 

Роз’яснення: наук - практ. посібник / колектив авторів; за заг. редакцією  

М.А. Погорецького, О.П.Кучинської .– К.: Юрінком Інтер, 2015. – 560 с. 
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Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на практичних (семінарських) заняттях 

 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на 
високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному 
обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в 
основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному 
обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні 
навички та вміння мають поверхневий характер, потребують 
подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з 
помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини 
у знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння 
сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, 
деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 
подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 
відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 


