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ТЕМА 1. ПРАВОВІ ТА НАУКОВІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 

ДОКУМЕНТУВАННЯ 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 1:  

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Альтернативні способи класифікації процесуальних документів. 

2. Стилістика складання процесуальних документів.  

3. Функції процесуальних актів досудового розслідування. 

4. Види клопотань на досудовому розслідуванні. 

5. Доручення слідчого оперативним підрозділам. 

6. Культура, мова і стиль процесуального документа. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 1: 

З питань даної теми віднайти наукові публікації, роздрукувати їх, ретельно вивчити і 

підготувати по них стислі анотації. Зазначені матеріали надати викладачеві на 

перевірку.  

 

ТЕМА 2. ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ДІЙ І РІШЕНЬ СЛІДЧОГО 

ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЗАГАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

 

План 

1. Обговорення питання „Огляд як слідча (розшукова) дія, порядок його проведення 

та оформлення”. 

2. Під час підготовки до заняття усвідомити зміст практичної ситуації, визначитись з 

її вирішенням.  

01 грудня поточного року до Соборного ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській 

області по телефону надійшло повідомлення про вчинення крадіжки майна з 

квартири Сіромахи Сергія Сергійовича, 23 січня 1985 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 двері квартири відчинені. 

Всередині квартири розкидані речі, середнє скло на балконному вікні розбито. З 

квартири викрадено: 1) принтер „Кенон” вартістю 5500 грн.; 2) мобільний 

телефон «Нокіа» IMEI 55864255788332/125 вартістю 2000 грн., 3) ноутбук «Acer» 

вартістю 14200 грн. 

В ході огляду місця події встановлено, що квартира Сіромахи С.С. 

знаходиться на першому поверсі першого під’їзду п’ятиповерхового будинку. Вхідні 



двері квартири металеві, видимих пошкоджень не мають. Всередині квартира 

складається з коридору, кухні, туалетної та ванної кімнат, зали та балкону.  

В коридорі праворуч від вхідних дверей стоїть трюмо, на якому знаходиться 

зарядний пристрій телефону «Нокіа», підключений до електричної мережі. 

Дверцята трюмо відчинені. 

Прямо від вхідної двері знаходиться кухня, обстановка в ній не порушена. В 

залі, яка розташована справа від коридору, знаходиться тумбочка, шафа та диван. 

На верхній полиці тумбочки стоїть телевізор. Двері шафи відчинені, в лівому її 

відділенні полички порожні. Навпроти цього відділення на підлозі лежать деякі речі. 

Двері на балкон відчинені, видимих пошкоджень не мають. Балкон обладнаний 

віконною рамою з трьома заскленими частинами. Скло в середній з них розбито, 

його уламки лежать на підлозі балкону. На внутрішній стороні нижньої частини 

віконної рами, скло в якій розбито, виявлені три сліди папілярних візерунків пальців 

рук, які перекопійовані на дактилоплівки. 

Завдання:  

- скласти протокол огляду місця події.  

 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

 

План 

1. Обговорення форми і змісту підготовленого протоколу.  

2. Обговорення питання „Початок досудового розслідування”.  

3. Під час підготовки до заняття усвідомити зміст практичної ситуації, визначитись з 

її вирішенням.  

Після проведення огляду місця події Сіромаха С.С. звернувся з усною заявою 

про вчинення крадіжки майна з його квартири.  

За вказівкою начальника слідчого відділення Соборного ВП ДВП ГУ НП в 

Дніпропетровській області до проведення досудового розслідування по цьому 

злочину приступив слідчий Н. (вказується П.І.Б. студента).  

Завдання:  

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

кримінальне правопорушення;  

- потерпілому Сіромасі С.С. вручити пам’ятку про процесуальні права та 

обов’язки;  

- від імені слідчого скласти повідомлення прокурору про початок досудового 

розслідування. 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані 
під час заняття (за потреби – перелік документів, складання яких 
передбачається програмою). За результатами проведених занять студенти 
повинні вміти застосовувати норми кримінального процесуального законодавства, 
які стосуються загальних положень досудового розслідування, напрацювати 
навички по складанню необхідних процесуальних документів.  

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 



1. Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування. 

2. Поняття, система і значення загальних положень досудового розслідування.  

3. Підслідність та її види.  

4. Початок та місце провадження досудового розслідування. 

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

6. Об’єднання і виділення досудового розслідування.  

7. Розгляд клопотань під час досудового розслідування. 

8. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення.  

 

Індивідуальні завдання до Теми 2: 

Підготувати зазначені вище процесуальні документи і надати їх на перевірку 

викладачеві.  

 

ТЕМА 3. ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ДІЙ І РІШЕНЬ СЛІДЧОГО, 

НАПРАВЛЕНИХ НА ОТРИМАННЯ (ЗБИРАННЯ) ТА ПЕРЕВІРКУ ДОКАЗІВ 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

 

План 

1. Обговорення форми і змісту підготовлених процесуальних документів. 

2. Обговорення питань „Поняття потерпілого, його права, обов’язки і 

відповідальність. Порядок допиту потерпілого та його процесуальне оформлення”. 

3. Під час підготовки до заняття усвідомити зміст практичної ситуації, визначитись з 

її вирішенням.  

Після внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань слідчий 

приступив до розслідування. Найперше, що він зробив – це допитав Сіромаху С.С. 

Під час допиту 2 грудня потерпілий Сіромаха С.С. повідомив ті ж відомості, що 

ним були викладені в протоколі прийняття заяви про вчинене кримінальне 

правопорушення. Окрім того Сіромаха С.С. зазначив, що підходячи до свого будинку, 

він побачив, як перед ним з під’їзду вийшов чоловік європейської національності, 

віком 30-35 років, худорлявої статури, одягнений в чорну куртку і светр, сині 

джинси, чорні чобітки. Чоловік привернув його увагу тим, що ніс у правій руці 

принтер „Кенон” сірого кольору, який був схожий на його власний.  

Додатково Сіромаха С.С. повідомив, що з метою відшукання викраденого 

мобільного телефону він пішов на радіоринок, що знаходиться в одному із рядів 

торгівельного комплексу, розташованого на ж/м Тополя-3 м. Дніпро. На торговому 

місці № 20 він побачив мобільний телефон аналогічної моделі, заводський номер 

(IMEI) якого повністю відповідав заводському номеру викраденого у нього телефону. 

Завдання: 

- скласти протокол допиту потерпілого Сіромахи С.С. 

 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

 

План 

1. Обговорення форми і змісту підготовленого протоколу.  



2. Обговорення питання „Тимчасове вилучення майна як захід забезпечення 

кримінального провадження”. 

3. Під час підготовки до заняття усвідомити зміст практичної ситуації, визначитись з 

її вирішенням.  

Виходячи з показань Сіромахи С.С. про те, що на торговому місці № 20 

радіоринку знаходиться викрадений у нього мобільний телефон, 3 грудня слідчий 

вирішив прибути до вказаного місця і здійснити його огляд. З’ясувавши, що його 

орендарем є реалізатор Кузін Віталій Максимович (інші відомості про його 

особистість придумати самостійно), слідчий разом з ним, а також з потерпілим 

Сіромахою С.С. провів огляд цього місця і мобільного телефону (із застосуванням 

фотографування), на який вказав Сіромаха С.С. як на свій. Після проведення огляду 

слідчий вилучив цей телефон.  

Завдання:  

- скласти протокол огляду робочого місця Кузіна В.М. і виявленого у нього 

телефону. 

 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

 

План 

1. Обговорення форми і змісту підготовленого протоколу. 

2. Обговорення питань „Свідок, його процесуальний статус. Порядок допиту свідка 

та його процесуальне оформлення”.  

3. Під час підготовки до заняття усвідомити зміст практичної ситуації, визначитись з 

її вирішенням.  

Під час допиту як свідка Кузін В.М. показав, що вилучений мобільний телефон 

він придбав 2 грудня за 550 грн. у свого знайомого Руслана на прізвисько «Чача». 

Останній проживає десь по вул. Гоголя в м. Дніпро і час від часу приходить, щоб 

продати чи придбати мобільні телефони. Інших даних про Руслана «Чачу» він не 

знає, однак впізнати його може.  

Завдання:  

- скласти протокол допиту свідка Кузіна В.М. 

 

Практичне заняття № 4 – 2 год. 

 

План  

1. Обговорення форми і змісту підготовленого протоколу. 

2. Обговорення питань „Поняття свідка у кримінальному провадженні. Особи, які не 

можуть бути допитані як свідки. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої 

особи”.  

3. Під час підготовки до заняття усвідомити зміст практичної ситуації, визначитись з 

її вирішенням.  

Вжитими слідчим заходами встановлено, що мобільний телефон Кузіну В.М. 

продав 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.  

6 грудня за викликом слідчого Бугайов Р.В. прибув для проведення 

процесуальних дій. Під час допиту як свідка Бугайов Р.В. повідомив, що дійсно 2 

грудня продав Кузіну В.М. мобільний телефон «Нокіа». За день до цього він отримав 

телефон від малознайомого хлопця на прізвисько „Малий”, який, таким чином, 

відшкодував йому програний у карти борг. Якимись даними про особистість 

„Малого” він не володіє, бо познайомився з ним випадково і бачив його тільки два 

рази.  

Завдання: 

- скласти протокол допиту Бугайова Р.В.  

 

Практичне заняття № 5 – 2 год. 

 

План  

1. Обговорення форми і змісту підготовленого протоколу. 

2. Обговорення питань „Пред’явлення для впізнання як слідча (розшукова) дія. 

Процесуальний порядок її проведення та оформлення”. 

3. Під час підготовки до заняття усвідомити зміст практичної ситуації, визначитись з 

її вирішенням.  

З метою встановлення причетності до вчинення даної крадіжки слідчий 

пред’явив Бугайова Р.В. потерпілому Сіромасі С.С. В ході слідчої дії потерпілий 

впевнено впізнав Бугайова Р.В. як чоловіка, що виходив з під’їзду зі схожим на його 

принтером „Кенон”.  

Завдання: 

- скласти протокол пред’явлення для впізнання особи. 

 

Практичне заняття № 6 – 2 год. 

 

План  

1. Обговорення форми і змісту підготовленого протоколу. 

2. Обговорення питань „Підстави проведення експертизи. Отримання зразків для 

експертизи”. 

3. Під час підготовки до заняття усвідомити зміст практичної ситуації, визначитись з 

її вирішенням.  

Враховуючи те, що:  

а) під час огляду місця події на внутрішній стороні нижньої частини віконної 

рами балкону, скло в якій розбито, були виявлені три сліди папілярних візерунків 

пальців рук, які перекопійовані на дактилоплівки;  

б) отримані в ході розслідування відомості вказують на можливу 

причетність Бугайова Р.В. до вчинення крадіжки майна у Сіромахи С.С., – 

слідчий вирішив зібрати додаткові матеріали, щоб вирішити питання про 

призначення по даному кримінальному провадженню дактилоскопічної експертизи.  

Завдання:  



- скласти постанову про відібрання з рук Бугайова Р.В. зразків папілярних 

візерунків.  

 

Практичне заняття № 7 – 2 год. 

 

План  

1. Обговорення форми і змісту підготовленої постанови. 

2. Обговорення питань „Порядок залучення експерта. Розгляд слідчим суддею 

клопотання про проведення експертизи”.  

3. Під час підготовки до заняття усвідомити зміст практичної ситуації, визначитись з 

її вирішенням.  

Маючи в наявності три дактилоплівки зі слідами пальців рук, виявлених під 

час огляду місця події, а також дактилокарту з відбитками папілярних візерунків 

рук Бугайова Р.В., слідчий ініціював призначення дактилоскопічної експертизи. 

Проведеною дактилоскопічною експертизою встановлено, що виявлені під час 

огляду місця події сліди пальців рук залишені Бугайовим Р.В.  

Завдання:  

- скласти клопотання про призначення дактилоскопічної експертизи. 

 

Практичне заняття № 8 – 2 год. 

 

План  

1. Обговорення форми і змісту підготовленого клопотання. 

2. Обговорення питання „Тимчасовий доступ до речей і документів як захід 

забезпечення кримінального провадження”.  

3. Під час підготовки до заняття усвідомити зміст практичної ситуації, визначитись з 

її вирішенням.  

Отримавши під час допиту Бугайова Р.В. відомості про те, що він протягом 

останнього року постійно володіє і користується мобільним телефоном марки 

„Nокіа” № 067-585-85-85 у мережі мобільного оператора „Київстар”, слідчий 

вирішив встановити місцезнаходження цього телефону в момент вчинення 

крадіжки майна у квартирі Сіромахи С.С. З цією метою він звернувся до слідчого 

судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.  

Завдання:  

- скласти клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.  

 

Практичне заняття № 9 – 2 год. 

 

План  

1. Обговорення форми і змісту підготовленого клопотання. 

2. Обговорення питань „Проникнення до житла чи іншого володіння особи. Обшук 

як слідча (розшукова) дія. Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння 

особи”.  

3. Під час підготовки до заняття усвідомити зміст практичної ситуації, визначитись з 

її вирішенням.  



Маючи висновок дактилоскопічної експертизи і враховуючи, що за місцем 

проживання Бугайова Р.В. може знаходитися викрадене у Сіромахи С.С. майно 

(принтер «Кенон», ноутбук «Acer»), 6 грудня слідчий звернувся до слідчого судді 

Соборного районного суду м. Дніпро з клопотанням про проведення обшуку в 

квартирі Бугайова Р.В.  

Розглянувши клопотання, суддя виніс ухвалу про проведення обшуку.  

Завдання: 

- скласти клопотання про проведення обшуку. 

 

Практичне заняття № 10 – 2 год. 

 

План  

1. Обговорення форми і змісту підготовленого клопотання. 

2. Обговорення питання „Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого 

володіння особи”.  

3. Під час підготовки до заняття усвідомити зміст практичної ситуації, визначитись з 

її вирішенням.  

В ході обшуку, проведеного з участю Бугайова Р.В. і в присутності його 

матері Бугайової Людмили Миколаївни, викрадені у Сіромахи С.С. принтер і 

ноутбук не були знайдені.  

Завдання:  

- скласти протокол обшуку. 

 

Практичне заняття № 11 – 2 год. 

 

План  

1. Обговорення форми і змісту підготовленого протоколу. 

2. Обговорення питань „Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному 

провадженні. Цивільний позов та його вирішення у кримінальному провадженні”.  

3. Під час підготовки до заняття усвідомити зміст практичної ситуації, визначитись з 

її вирішенням.  

Ознайомившись в порядку ст. 221 КПК України з матеріалами досудового 

розслідування, потерпілий Сіромаха С.С. звернувся до слідчого з позовною заявою, в 

якій вимагав від Бугайова Р.В. відшкодувати заподіяну йому кримінальним 

правопорушенням майнову та моральну шкоду.  

Завдання:  

- від імені Сіромахи С.С. скласти позовну заяву.  

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані 

під час заняття (за потреби – перелік документів, складання яких 

передбачається програмою). За результатами проведених занять студенти 

повинні вміти застосовувати норми кримінального процесуального законодавства, 

якими регламентується проведення слідчих (розшукових) дій, напрацювати навички 

по складанню необхідних процесуальних документів.  
 



Завдання для самостійної роботи до Теми 3:  

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Залучення спеціаліста і застосування науково-технічних засобів під час 

провадження 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.  

7. 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. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.  

15. Встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.  

16. Спостереження за особою, річчю або місцем.  

17. Аудіо-, відеоконтроль місця.  

18. Контроль за вчиненням злочину.  

19. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої 

групи чи злочинної організації. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 3: 

Підготувати зазначені вище процесуальні документи і надати їх на перевірку 

викладачеві.  

 

ТЕМА 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ДОКУМЕНТУВАННЯ 

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Практичне заняття – 2 год. 

 

План 

1. Обговорення форми і змісту підготовленої позовної заяви. 

2. Обговорення питань „Види запобіжних заходів, мета і підстави їх застосування. 

Особисте зобов’язання як запобіжний захід, процесуальний порядок його 

застосування”. 



3. Під час підготовки до заняття усвідомити зміст практичної ситуації, визначитись з 

її вирішенням.  

Враховуючи, що Бугайов Р.В. має постійне місце роботи і проживання, раніше 

не судимий, інші обставини, що характеризують особистість підозрюваного і 

вчинене ним кримінальне правопорушення, 7 грудня слідчий прийняв рішення про 

застосування до нього запобіжного заходу - особистого зобов’язання. (При цьому 

студентам потрібно знати, що обрання запобіжного заходу здійснюється тільки 

тоді, коли особі повідомлено про підозру. Це нами буде зроблено трохи пізніше).  

Завдання: 

- скласти клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого 

зобов’язання.  

 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані 
під час заняття (за потреби – перелік документів, складання яких 
передбачається програмою). За результатами проведених занять студенти 
повинні вміти застосовувати норми кримінального процесуального законодавства, 
якими регламентується застосування заходів забезпечення кримінального 
провадження, напрацювати навички по складанню необхідних процесуальних 
документів.  
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 4:  

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Види заходів забезпечення кримінального провадження.  

2. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.  

3. Процесуальне оформлення слідчим рішень про застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження.  

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. Надання 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. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 4: 

Підготувати зазначене вище клопотання і надати його на перевірку викладачеві.  

 

ТЕМА 5. ПРОЦЕСУАЛЬНІ АКТИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПОВІДОМЛЕННЯМ 

ПРО ПІДОЗРУ 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

 

План  

1. Обговорення форми і змісту підготовленого клопотання. 

2. Обговорення питань „Випадки повідомлення про підозру. Зміст письмового 

повідомлення про підозру та порядок його вручення. Зміна повідомлення про 

підозру”.  

3. Під час підготовки до заняття усвідомити зміст практичної ситуації, визначитись з 

її вирішенням. (При цьому студентам слід пам’ятати, що якщо у кримінальному 

провадженні стосовно особи обирається запобіжний захід, то слідчий повинен 

повідомити особу про підозру перед вирішенням питання про застосування 

запобіжного заходу. Коли ж особа затримана в порядку ст. 208 КПК, то 

повідомлення про підозру необхідно здійснити не пізніше 24-х годин з моменту 

затримання).  

Вважаючи, що ним зібрана достатня сукупність доказів, які вказують на 

вчинення Бугайовим Р.В. крадіжки майна у Сіромахи С.С., слідчий повідомив 

Бугайова Р.В. про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого 

ч. 3 ст. 186 КК України. 

Завдання: 

- скласти письмове повідомлення про підозру.  

 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

 

План  

1. Обговорення форми і змісту підготовленого повідомлення про підозру.  

2. Обговорення питань „Підозрюваний, його права та обов’язки. Процесуальний 

порядок допиту підозрюваного та його оформлення”. 



3. Під час підготовки до заняття усвідомити зміст практичної ситуації, визначитись з 

її вирішенням.  

Повідомивши Бугайова Р.В. про підозру, слідчий здійснив його допит. Під час 

допиту підозрюваний докладно виклав всі обставини вчиненої ним крадіжки майна у 

Сіромахи С.С., заявивши при цьому, що на такий крок його змусили матеріальні 

боргові зобов’язання перед деякими кредиторами, відомості про яких він не хоче 

повідомляти.  

Завдання: 

- скласти протокол допиту підозрюваного.   
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані 
під час заняття (за потреби – перелік документів, складання яких 
передбачається програмою). За результатами проведених занять студенти 
повинні вміти застосовувати норми кримінального процесуального законодавства, 
якими регламентується повідомлення про підозру, напрацювати навички по 
складанню необхідних процесуальних документів.  

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 5:  

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

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. 
 

Індивідуальні завдання до Теми 5: 

Підготувати зазначені вище процесуальні документи і надати їх на перевірку 

викладачеві.  

 

ТЕМА 6. ОФОРМЛЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ І РІШЕНЬ НА ЕТАПІ 

ЗУПИНЕННЯ ТА ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

 

План  

1. Обговорення форми і змісту підготовленого протоколу. 

2. Обговорення питання „Відкриття матеріалів досудового розслідування іншій 

стороні”. 

3. Під час підготовки до заняття усвідомити зміст практичної ситуації, визначитись з 

її вирішенням.  

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. 



Завдання: 

- скласти повідомлення підозрюваному та його захиснику про завершення 

досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового 

розслідування; 

- скласти протокол ознайомлення підозрюваного та його захисника з 

матеріалами досудового розслідування.  

 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

 

План  

1. Обговорення форми і змісту підготовлених процесуальних документів.  

2. Обговорення питання „Форма і зміст обвинувального акта”. 

3. Під час підготовки до заняття усвідомити зміст практичної ситуації, визначитись з 

її вирішенням.  

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 кримінального провадження. У призначений день і 

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 повідомлення потерпілому про завершення досудового 

розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. 

- скласти обвинувальний акт. 

 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

 

План  

1. Обговорення форми і змісту підготовлених процесуальних документів.  

2. Обговорення питань „Форма і зміст реєстру матеріалів досудового розслідування. 

Надання копії обвинувального акта, клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру та реєстру матеріалів досудового 

розслідування”. 

3. Під час підготовки до заняття усвідомити зміст практичної ситуації, визначитись з 

її вирішенням.  

Виконуючи вимоги ст. 291 КПК України, слідчий, крім обвинувального акта, 

склав по даному кримінальному провадженню реєстр матеріалів досудового 

розслідування. Копії обвинувального акта (після затвердження його прокурором) і 

реєстру матеріалів досудового розслідування слідчий під розписку надав 

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

Завдання: 

- скласти реєстр матеріалів досудового розслідування.  
 



Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані 
під час заняття (за потреби – перелік документів, складання яких 
передбачається програмою). За результатами проведених занять студенти 
повинні вміти застосовувати норми кримінального процесуального законодавства, 
якими регламентується зупинення і закінчення досудового розслідування, 
напрацювати навички по складанню необхідних процесуальних документів.  

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 6:  

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

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. 

11. Структура і зміст клопотання про застосування примусових заходів медичного 

або виховного характеру.  

12. Реєстр матеріалів досудового розслідування.  

13. Надання копії обвинувального акта, клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру та реєстру матеріалів досудового 

розслідування.  

14. Загальні положення продовження строку досудового розслідування.  

15. Порядок продовження строку досудового розслідування та його процесуальне 

оформлення. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 6: 

Підготувати зазначені вище процесуальні документи і надати їх на перевірку 

викладачеві.  
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Поняття, сутність та ознаки актів досудового розслідування. Правове значення 

процесуальних актів досудового розслідування. 

2. Класифікація процесуальних актів досудового розслідування. Вимоги, що 

висуваються до процесуальних актів досудового розслідування. 

3. Загальна характеристика та процесуальна форма основних кримінально-

процесуальних актів досудового розслідування.  

4. Типова структура основних кримінально-процесуальних документів. 

5. Постанова як різновид процесуального документа: види, структура та зміст. 

6. Протокол процесуальної дії як різновид процесуального документа: структура та 

зміст. 

7. Клопотання як різновид процесуального документа: структура та зміст. 

8. Поняття та система слідчих (розшукових) дій і негласних слідчих (розшукових) 

дій.  

9. Процесуальні документи, якими оформлюється проведення слідчих (розшукових) 

дій.  

10.  Протокол слідчої (розшукової) дії: структура і зміст. 

11.  Залучення спеціаліста і застосування науково-технічних засобів під час 

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

процесуальне оформлення.  

12. Допит свідка та потерпілого. Процесуальне оформлення допиту. 

13.  Проведення допиту в режимі відеоконференції під час досудового 

розслідування, його процесуальне оформлення.  

14.  Пред’явлення особи, речей, трупа для впізнання, його процесуальне 

оформлення.  

15.  Проведення впізнання в режимі відеоконференції під час досудового 

розслідування, його процесуальне оформлення. 

16.  Обшук як слідча (розшукова) дія, порядок отримання дозволу на його 

проведення.  

17.  Особливості обшуку в житлі чи іншому володінні особи, його процесуальне 

оформлення. 

18.  Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи. 

Фіксація ходу і результатів проведення обшуку.  



19.  Огляд місцевості, приміщення, речей та документів, його процесуальне 

оформлення.  

20.  Особливості огляду житла чи іншого володіння особи, його процесуальне 

оформлення.  

21.  Особливості огляду трупа, в тому числі пов’язаного з ексгумацією. Фіксація 

ходу і результатів проведення огляду трупа.  

22.  Мета і порядок проведення слідчого експерименту, його процесуальне 

оформлення. 

23.  Особливості проведення слідчого експерименту в житлі чи іншому володінні 

особи. Фіксація ходу і результатів проведення слідчого експерименту.  

24.  Мета і порядок освідування особи, його процесуальне оформлення. 

25.  Підстави і процесуальний порядок призначення експертизи.  

26.  Порядок отримання зразків для експертизи, його процесуальне оформлення. 

27.  Види негласних слідчих (розшукових) дій. Підстави і порядок прийняття 

рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій.  

28.  Структура і зміст постанови слідчого про проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій.  

29.  Структура і зміст клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії та його розгляд.  

30.  Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Використання 

результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні. 

31.  Загальні положення про втручання у приватне спілкування.  

32.  Аудіо-, відеоконтроль особи, його процесуальне оформлення. 

33.  Арешт, огляд і виїмка кореспонденції, їх процесуальне оформлення. 

34.  Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Фіксація та 

збереження інформації, отриманої з телекомунікаційних мереж за допомогою 

технічних засобів, її дослідження. 

35.  Зняття інформації з електронних інформаційних систем. Фіксація та збереження 

інформації, отриманої в результаті зняття відомостей з електронних інформаційних 

систем, її дослідження.  

36.  Інші види негласних слідчих (розшукових) дій.  

37.  Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, 

його процесуальне оформлення. 

38.  Встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, його процесуальне 

оформлення. 

39.  Спостереження за особою, річчю або місцем, його процесуальне оформлення.  

40.  Аудіо-, відеоконтроль місця, його процесуальне оформлення.  

41.  Контроль за вчиненням злочину, його процесуальне оформлення.  

42.  Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації, його процесуальне оформлення.  

43.  Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій.  

44.  Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, його 

процесуальне оформлення.  



45.  Види заходів забезпечення кримінального провадження. Загальні правила 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження.  

46.  Процесуальне оформлення слідчим рішень про виклик учасників 

кримінального провадження 

47.  Процесуальне оформлення слідчим рішення про привід.  

48.  Процесуальне оформлення слідчим рішення про накладення грошового 

стягнення.  

49.  Процесуальне оформлення слідчим рішення про тимчасове обмеження у 

користуванні спеціальним правом. 

50.  Процесуальне оформлення слідчим рішення про відсторонення від посади. 

51.  Процесуальне оформлення слідчим рішення про тимчасовий доступ до речей і 

документів.  

52.  Процесуальне оформлення слідчим рішень про тимчасове вилучення майна. 

53.  Процесуальне оформлення слідчим рішення про арешт майна. 

54.  Види запобіжних заходів, мета і підстави їх застосування. Обставини, що 

враховуються при обранні запобіжного заходу.  

55.  Підстави і порядок застосування запобіжного заходу у вигляді особистого 

зобов’язання. 

56.  Підстави і порядок застосування запобіжного заходу у вигляді особистої 

поруки.  

57.  Підстави і порядок застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього 

арешту. 

58.  Підстави і порядок застосування запобіжного заходу у вигляді застави. 

59.  Підстави і порядок застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою.  

60.  Структура і зміст клопотання слідчого про застосування запобіжних заходів.  

61.  Відкликання, зміна або доповнення клопотання про застосування запобіжного 

заходу.  

62.  Клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу. Дії уповноважених 

службових осіб після затримання на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на 

затримання.  

63.  Подання клопотання про застосування запобіжного заходу після затримання 

особи без ухвали про дозвіл на затримання.  

64.  Порядок розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.  

65.  Порядок застосування запобіжного заходу.  

66.  Порядок застосування електронних засобів контролю.  

67.  Порядок продовження строку тримання підозрюваного під вартою.  

68.  Клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу. Порядок звільнення особи 

з-під варти.  

69.  Суть затримання особи як тимчасового запобіжного заходу. 

70.  Підстави і порядок затримання особи неуповноваженою службовою особою.  

71.  Підстави і порядок затримання уповноваженою службовою особою. Момент 

затримання. Доставлення до органу досудового розслідування. 

72.  Строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Особа, відповідальна 

за перебування затриманих. Повідомлення інших осіб про затримання. 



73.  Суть і значення акту повідомлення про підозру. Випадки повідомлення про 

підозру.  

74.  Зміст письмового повідомлення про підозру. 

75.  Порядок вручення письмового повідомлення про підозру. Повідомлення 

підозрюваному про його права та їх роз’яснення. 

76.  Підстави і процесуальний порядок зміни повідомлення про підозру 

77.  Процесуальний порядок допиту підозрюваного та його оформлення.  

78.  Протокол допиту підозрюваного як основний засіб фіксації його показань. 

Власноручний запис підозрюваним своїх показань. 

79.  Підстави і процесуальний порядок зупинення досудового розслідування.  

80.  Підстави і процесуальний порядок відновлення досудового розслідування.  

81.  Підстави і порядок закриття кримінального провадження слідчим, його 

процесуальне оформлення. 

82.  Підстави і порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності, його 

процесуальне оформлення. 

83.  Порядок відкриття матеріалів досудового розслідування іншій стороні при 

зверненні до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру, його процесуальне 

оформлення.  

84.  Зміст обвинувального акта та додатків до нього. 

85.  Зміст клопотання про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру.  

86.  Зміст реєстру матеріалів досудового розслідування.  

87.  Порядок надання копії обвинувального акта, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру та реєстру матеріалів 

досудового розслідування.  

88.  Порядок продовження строку досудового розслідування та його процесуальне 

оформлення.  
 


