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1. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 3. Процесуальне оформлення дій і рішень слідчого,  

направлених на отримання (збирання) та перевірку доказів 

 

Практичне заняття - 1 год. 

 

План 

1. Обговорення питань: 

- структура та зміст протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне 

правопорушення; 

- зміст повідомлення про прийняття і реєстрацію заяви про вчинене 

кримінальне правопорушення; 

2. Обговорення проектів документів, що необхідно скласти відповідно до 

завдань увідної. 

Увідна  

1 грудня цього року до Жовтневого відділення поліції ДВП ГУНП в 

Дніпропетровській області по телефону надійшло повідомлення про 

вчинення крадіжки з квартири Сіромахи Сергія Сергійовича, 23 січня 1982 

року народження, уродженця м. Дніпропетровська, українця, освіта вища, 

не одруженого, працює на ПП «Сидоренко» бухгалтером, проживає: м. 

Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 27, кв. 4.  

Членам слідчо-оперативної групи, які прибули на місце події, Сіромаха 

С.С. повідомив, що 1 грудня о 7 годині він пішов на роботу, зачинивши 

вхідні двері на замок. Повернувшись о 15 годині того ж дня, виявив, що 

вхідні двері квартири відчинені. Всередині квартири розкидані речі, середнє 

скло на балконному вікні розбито. З квартири викрадено: 1) ДВД-програвач 

«Піонер» вартістю 800 грн.; 2) мобільний телефон «Нокіа» IMEI 

55864255788332/125 вартістю 2000 грн., 3) ноутбук «Acer» вартістю 5200 

грн. 

Завдання:  

- скласти протокол прийняття заяви від Сіромахи С.С. про вчинене 

кримінальне правопорушення;  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

кримінальне процесуальне доказування, вербальні слідчі (розшукові) дії; 

нонвербальні слідчі (розшукові) дії; змішані слідчі (розшукові) дії; спеціаліст 

у кримінальному процесі; фіксація результатів слідчої (розшукової) дії. 
Рекомендована література до Теми 3:  
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. // Голос 
України від 19.05.2012 р. № 90-91. 

6. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та 
допов. станом на 2 січ. 2016 року (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2016. - 
212 с. 

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

8. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 р. № 580-
УІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 40-41, ст. 379. 

9. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-УІІ // 
Відомості Верховної Ради України. – 2015. - № 2-3. - Ст. 12. 

10. Збірка взірців процесуальних документів та коментарів 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. – 198 с.  

11. Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують 
окремі питання кримінального провадження: [упоряд. С.М. Алфьоров, С.М. 
Міщенко, В.І. Фаринник та ін.]; за заг. ред. В.І. Сліпченка. – Київ; ТОВ „АРТ-
Дизайн”, 2012. – 250 с.  

12. Інструкція з організації реагування органів внутрішніх справ на 
повідомлення про кримінальні, інші правопорушення, надзвичайні ситуації 
та інші події: Затверджено Наказом МВС України від 22.10.2012 № 940. 

13. Інструкція про порядок ведення єдиного обліку в органах і 
підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені 
кримінальні правопорушення та інші події: Затверджено Наказом МВС 
України від 19.11.2012 № 1050. 

14. Інструкція з організації діяльності органів досудового 
розслідування Міністерства внутрішніх справ України: Затверджено Наказом 
МВС України 09 серпня 2012 року № 686. 

15. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування 
з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, 
виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень: Затверджено 
Наказом МВС України 14.08.2012 № 700. 

16. Положення про органи досудового розслідування Міністерства 
внутрішніх справ України: Затверджено Наказом МВС України 09 серпня 
2012 року № 686. 

17. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 
розслідувань: Затверджено Наказом Генерального прокурора України від 
17.08.2012 № 69. 

 

ТЕМА 4. Кримінальне процесуальне документування  

застосування заходів забезпечення кримінального  

провадження 

 

Практичне заняття - 1 год. 

 



План 

1. Обговорення питань: 

- структура та зміст клопотання про обрання запобіжного заходу - особистого 

зобов’язання. 

3. Обговорення проектів документів, що необхідно скласти відповідно до 

завдань увідної. 

 

Увідна  

Зібраними під час досудового розслідування доказами (показаннями 

потерпілого Сіромахи С.С., свідка Кузіна В.М., протоколом огляду 

вилученого у цього свідка мобільного телефону, протоколом впізнання 

Сіромахою С.С. гр-на Бугайова Р.В., висновком дактилоскопічної 

експертизи, показаннями Бугайова Р.В. та ін.) було встановлено, що крадіжку 

майна у Сіромахи С.С. вчинив Бугайов Руслан Вікторович, 19 січня 1987 р.н., 

уродженець м. Дніпропетровська, українець, гр-н України, освіта повна 

середня, не одружений, працює вантажником на ПП „Саймінерал”, 

проживає: м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 16, кв. 42, раніше не судимий.  

Вважаючи, що зібрані відносно Бугайова Р.В. докази є достатніми для 

визнання підозрюваним у вчиненні крадіжки майна в Сіромахи С.С., і 

враховуючи, що він має постійне місце роботи та проживання, раніше не 

судимий, інші обставини, що характеризують особистість підозрюваного і 

вчинене ним кримінальне правопорушення, 7 грудня слідчий: 

а) повідомив Бугайова Р.В. про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення (процесуальний порядок виконання цієї дії буде 

обговорюватись при вивченні питань теми № 5 „Процесуальні акти, пов’язані 

з повідомленням про підозру”); 

б) допитав його як підозрюваного; 

в) через слідчого суддю застосував до нього запобіжний захід - 

особисте зобов’язання. 

Завдання: 

- скласти клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді 

особистого зобов’язання. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження, 

загальні правила їх застосування; запобіжні заходи: поняття, види, мета і 

підстави їх застосування; загальний порядок застосування, зміни та 

скасування запобіжних заходів; порядок застосування окремих видів 

запобіжних заходів; інші заходи забезпечення кримінального провадження. 

Рекомендована література до Теми 4: 
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. // Голос 
України від 19.05.2012 р. № 90-91. 

6. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та 
допов. станом на 2 січ. 2016 року (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2016. - 
212 с. 

7. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-УІІ // 
Відомості Верховної Ради України. – 2015. - № 2-3. - Ст. 12. 

8. Збірка взірців процесуальних документів та коментарів 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. – 198 с.  

9. Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі 
питання кримінального провадження: [упоряд. С.М. Алфьоров, С.М. Міщенко, 
В.І. Фаринник та ін.]; за заг. ред. В.І. Сліпченка. – Київ; ТОВ „АРТ-Дизайн”, 
2012. – 250 с.  

10. Інструкція з організації діяльності органів досудового 
розслідування Міністерства внутрішніх справ України: Затверджено Наказом 
МВС України 09 серпня 2012 року № 686. 

11. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ № 1640/0/4-12 від 09.11.2012 року 
«Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час 
досудового розслідування». 

12. Положення про органи досудового розслідування Міністерства 
внутрішніх справ України: Затверджено Наказом МВС України 09 серпня 
2012 року № 686. 

13. Положення про порядок застосування електронних засобів 
контролю: Затверджено Наказом МВС України 09.08.2012 № 696. 

14. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 
розслідувань: Затверджено Наказом Генерального прокурора України від 
17.08.2012 № 69. 

 

ТЕМА 5. Процесуальні акти, пов’язані з повідомленням  

про підозру 

 

Практичне заняття - 1 год. 

 

План 

1. Обговорення питань: 

- структура та зміст повідомлення про підозру. 

3. Обговорення проектів документів, що необхідно скласти відповідно до 

завдань увідної. 

 

Увідна  



Враховуючи, що в ході досудового розслідування зібрано достатньо 

доказів, які вказують на вчинення крадіжки майна у Сіромахи С.С. гр-ном 

Бугайовим Р.В., 7 грудня слідчий склав письмове повідомлення про підозру у 

вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.  

Завдання: 

- скласти письмове повідомлення про підозру. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

суть і значення акту повідомлення про підозру; зміст письмового 

повідомлення про підозру; підстави і процесуальний порядок зміни 

повідомлення про підозру. 

Рекомендована література до Теми 5: 
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. // Голос 
України від 19.05.2012 р. № 90-91. 

6. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та 
допов. станом на 2 січ. 2016 року (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2016. - 
212 с. 

7. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-УІІ // 
Відомості Верховної Ради України. – 2015. - № 2-3. - Ст. 12. 

8. Збірка взірців процесуальних документів та коментарів 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. – 198 с.  

9. Інструкція з організації діяльності органів досудового розслідування 
Міністерства внутрішніх справ України: Затверджено Наказом МВС України 
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внутрішніх справ України: Затверджено Наказом МВС України 09 серпня 
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ТЕМА 6. Оформлення процесуальних дій і рішень на етапі  

зупинення та закінчення досудового розслідування 

 

Практичне заняття - 1 год. 

 



План  

1. Обговорення питань: 

- зміст повідомлення підозрюваному та його захиснику про завершення 

досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового 

розслідування; 

- структура та зміст протоколу ознайомлення підозрюваного та його 

захисника з матеріалами досудового розслідування; 

- зміст обвинувального акта та додатків до нього. 

3. Обговорення проектів документів, що необхідно скласти відповідно до 

завдань увідної. 

 

Увідна 

Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми 

для складання обвинувального акта, 20 грудня слідчий повідомив 

підозрюваному Бугайову Р.В. та його захиснику Бородіну І.В. про 

завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів 

досудового розслідування.  

Ознайомившись в присутності захисника з матеріалами досудового 

розслідування, Бугайов Р.В. клопотань не заявив. 

Після ознайомлення підозрюваного та його захисника з матеріалами 

досудового розслідування слідчий, виконуючи вимоги ч. 7 ст. 290 КПК 

України, повідомив потерпілому Сіромасі С.С. про завершення досудового 

розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. У 

призначений час Сіромаха С.С. для ознайомлення з матеріалами досудового 

провадження не прибув, повідомивши слідчого по телефону про відсутність 

бажання це робити. 

Виконавши вимоги ст. 290 КПК України, слідчий приступив до 

складання обвинувального акта. 

Завдання: 

- скласти обвинувальний акт. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового 

розслідування; форми закінчення досудового розслідування; закриття 

кримінального провадження; звернення до суду з обвинувальним актом, 

клопотанням про застосування примусових заходів виховного чи медичного 

характеру; обвинувальний акт та додатки до нього. 

Рекомендована література до Теми 6: 
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документи. – К., 1992. – С. 36-62. 
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основних свобод людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і 
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09 серпня 2012 року № 686. 

10. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ № 1640/0/4-12 від 09.11.2012 року 
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внутрішніх справ України: Затверджено Наказом МВС України 09 серпня 
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12. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 
розслідувань: Затверджено Наказом Генерального прокурора України від 
17.08.2012 № 69. 

 
 



3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на практичних заняттях 
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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 

Студент 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 

 

 

 
 


