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Заросило В.О.  Навчальна програма з дисципліни  «Складання кримінально-процесуальних 

документів»  (для бакалаврів). – К.: МАУП, 2018 . 
 
 Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план навчальної дисципліни, зміст 
дисципліни, теми  контрольних робіт, вказівки до виконання контрольної роботи , вказівки до 
виконання самостійної  роботи, критерії оцінювання знань, питання для самоконтролю та список 
літератури. 
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Пояснювальна записка  
навчальної дисципліни 

«Складання кримінально-процесуальних документів» 
 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Складання кримінально-
процесуальних документів» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», за напрямом підготовки «Правоохоронна 
діяльність». 

Предмет дисципліни: норми кримінального процесуального права, які регулюють умови і 
порядок прийняття та складання кримінально-процесуальних актів; діяльність органів 
розслідування, прокуратури, пов’язана з кримінально-процесуальними актами, з прийняттям 
рішень у кримінальному провадженні; кримінально-процесуальні відносини, які виникають між 
учасниками кримінального провадження у зв’язку з прийняттям та оформленням кримінально-
процесуальних актів. 

 Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Складання кримінально-процесуальних 

документів» є закріплення, розширення та поглиблення знання студентами норм кримінального 
процесуального права України, формування навиків самостійного аналізу кримінального 
процесуального законодавства, прийняття рішень у практичних ситуаціях та оволодіння 
методикою складання кримінально-процесуальних документів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Складання кримінально-процесуальних 
документів» є активізація аналітичної діяльності студентів, вироблення навичок самостійного 
аналізу норм кримінального процесуального права, оволодіння методикою застосування 
теоретичних знань і положень кримінального процесуального законодавства при вирішенні 
практичних ситуацій, здобуття навичок складання кримінально-процесуальних документів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
знати: 
- кримінальне процесуальне законодавство та практику його застосування органами 

досудового розслідування, прокуратури та судом; 
- засоби кримінально-процесуального регулювання діяльності органів досудового 

розслідування, прокуратури та суду; 
- теорію прийняття та оформлення кримінально-процесуальних актів, їх структуру, 

системні якості і функціональне призначення в слідчій та судовій діяльності. 
вміти: 
- застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу проблемних питань, що виникають 

під час складання кримінально-процесуальних документів; 
- поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення проблемних 

ситуацій, пов’язаних із складанням кримінально-процесуальних документів; 
- вміти ефективно використовувати норми кримінального процесуального права під час 

складання кримінально-процесуальних документів; 
- формулювати, юридично обґрунтовувати, відстоювати свою позицію, оформлювати її у 

відповідному процесуальному документі; 
- застосовувати прийоми з фіксації та дослідження доказової інформації, її закріплення у 

відповідних кримінально-процесуальних документах; 
- самостійно вивчати нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів 

кримінальної юстиції України з розслідування, судового розгляду та вирішення матеріалів 
кримінального провадження. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«Складання кримінально-процесуальних документів»   

 
 
№  Назва змістового модулю і теми 
 Змістовий модуль 1. Загальні вимоги щодо кримінальних процесуальних 

актів. Процесуальні акти стадії досудового розслідування. 
1.  Загальні вимоги щодо кримінально-процесуальних актів. 
2.  Процесуальні акти стадії досудового розслідування. 
3.  Протоколи процесуальних дій 
4.   Затримання підозрюваних 

 Змістовий модуль 2. Кримінальні процесуальні акти суду першої інстанції. 
Кримінальні процесуальні акти під час перегляду і виконання судових 
рішень. 

5. Кримінальні процесуальні акти суду першої інстанції. 
6. Фіксація кримінально-процесуальних дій.  
7. Кримінальні процесуальні акти під час перегляду і виконання судових рішень. 
8. Види кримінально-процесуальних дій та документи в судах апеляційної та 

касаційної інстанції 
9. Виконання судових рішень 
 Разом годин 90 

 
 

Зміст дисципліни 
«Складання кримінально-процесуальних документів» 

 
Змістовий модуль 1. Загальні вимоги щодо кримінальних процесуальних актів. 

Процесуальні акти стадії досудового розслідування. 
 
Тема 1. Загальні вимоги щодо кримінально-процесуальних актів. 
Юридична природа кримінально-процесуальних актів. Види, форма, структура і зміст 

кримінально-процесуальних актів. Суспільно-політичне, правове, превентивне і виховне 
значення кримінально-процесуальних актів. Функції кримінально-процесуальних актів: загальні 
та спеціальні. Поняття, види та класифікація кримінально-процесуальних документів. Вимоги, 
які пред’являються до кримінально-процесуальних актів у правовій теорії та в системі органів 
досудового розслідування, прокуратури і судової влади України. 

 
Тема 2. Процесуальні акти стадії досудового розслідування. 
Поняття, суть, зміст і форма процесуальних актів стадії досудового розслідування. Види 

процесуальних актів досудового розслідування. Загальна характеристика змісту та структури 
основних кримінально-процесуальних документів досудового провадження. Постанова як 
рішення слідчого, прокурора на досудовому розслідуванні. Ухвала слідчого судді.  

 
Тема № 3 Протоколи процесуальних дій 
Протоколи процесуальних дій. Додатки до протоколів. Процесуальні документи 

початкового етапу досудового розслідування. Процесуальне оформлення реалізації загальних 
положень досудового розслідування. Загальні процесуальні вимоги до проведення та 
оформлення слідчих (розшукових) дій (допиту, огляду, обшуку, пред’явлення для впізнання, 
експертизи) та їх результатів. Повідомлення про підозру. Суть, зміст і форма актів застосування 
заходів забезпечення кримінального провадження. Клопотання про тимчасовий доступ до речей 
і документів. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів. Клопотання про 
арешт майна. Ухвала про арешт майна. Клопотання про застосування запобіжного заходу. 
Ухвала про застосування запобіжного заходу. Клопотання про дозвіл на затримання з метою 
приводу.  
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Тема № 4 Затримання підозрюваних 
Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу. Клопотання про зміну запобіжного 

заходу. Протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину. Суть, зміст і форма 
процесуальних актів зупинення та відновлення досудового розслідування. Постанова про 
зупинення досудового розслідування. Постанова про оголошення розшуку підозрюваного. 
Постанова про відновлення досудового розслідування. Суть, зміст і форма процесуальних актів 
закінчення досудового розслідування. Постанова про закриття кримінального провадження. 
Протокол роз’яснення права на звільнення від кримінальної відповідальності. Клопотання про 
звільнення від кримінальної відповідальності. Повідомлення про завершення досудового 
розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Обвинувальний акт. 
Додатки до обвинувального акту. 

 
 
Змістовий модуль 2. Кримінальні процесуальні акти суду першої інстанції. 

Кримінальні процесуальні акти під час перегляду і виконання судових рішень. 
 
Тема 5. Кримінальні процесуальні акти суду першої інстанції. 
Поняття, суть, форма і зміст процесуальних актів підготовчого судового провадження і 

судового розгляду. Види процесуальних актів суду першої інстанції. Рішення, які приймаються 
судом першої інстанції за результатами підготовчого провадження. Судовий виклик. Форма і 
зміст повістки про виклик. Ухвала про призначення судового розгляду.  

 
Тема № 6 Фіксація кримінально-процесуальних дій.  
Фіксування кримінально-процесуальних дій суду першої інстанції. Зміна обвинувачення в 

суді. Постанова прокурора про відмову від підтримання державного обвинувачення. Ухвала 
суду про зупинення і відновлення судового розгляду. Ухвала суду про оголошення розшуку 
обвинуваченого. Ухвала суду про доручення проведення слідчої (розшукової) дії. Поняття, 
значення, види та зміст вироку суду. Вимоги закону щодо постановлення і оформлення вироку 
суду. Вирок суду першої інстанції. Вирок на підставі угоди. Окрема думка судді. Виправлення 
описок і помилок у судовому рішенні. Ухвала про роз’яснення судового рішення. 

 
Тема 7. Кримінальні процесуальні акти під час перегляду і виконання судових 

рішень. 
Поняття, суть, зміст і форма процесуальних актів стадії апеляційного провадження. Форма 

і зміст апеляційної скарги та додатків до неї. Заперечення на апеляційну скаргу. Відмова від 
апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної скарги. Фіксування кримінально-
процесуальних дій суду апеляційної інстанції. Рішення суду апеляційної інстанції.  

 
Тема № 8 Види кримінально-процесуальних дій в судах апеляційної та касаційної 

інстанції 
Вирок суду апеляційної інстанції. Ухвала суду апеляційної інстанції. Поняття, суть, зміст і 

форма процесуальних актів стадії касаційного провадження. Форма і зміст касаційної скарги та 
додатків до неї. Фіксування кримінально-процесуальних дій суду касаційної інстанції. Рішення 
суду касаційної інстанції. Ухвала суду касаційної інстанції та її зміст. Заява про перегляд 
судового рішення Верховним Судом України. Ухвала Верховного Суду України про 
задоволення заяви. Ухвала Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви. 
Повідомлення Верховного Суду України про ухвалення рішення. Заява про перегляд судового 
рішення за нововиявленними обставинами. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за 
нововиявленними обставинами. Судові рішення за наслідками кримінального провадження за 
нововиявленними обставинами.  

 
Тема № 9 Виконання судових рішень 
Розпорядження про виконання судового рішення. Виконавчий лист. Клопотання про 

вирішення питань, пов’язаних із виконанням вироку. Ухвали суду, постановлені за результатами 
розгляду клопотань щодо питань, пов’язаних із виконанням вироку. 
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ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 
Самостійна робота студентів є складовою частиною навчального процесу. Оскільки кількість 

аудиторних годин складає тільки половину запланованих програмою, то окремі питання дисципліни 
виносять для самостійного вивчення студентами.  
         Зміст самостійної роботи студента над дисципліною «Складання кримінально-
процесуальних документів»,  визначається навчальною програмою та методичними вказівками до 
самостійної роботи з предмета «Складання кримінально-процесуальних документів».  
         Дані методичні вказівки містять не тільки перелік питань для самостійного опрацювання та 
вимоги до відповіді,  також наводиться перелік рекомендованих нормативно – правових актів та 
додаткової літератури, що покликано полегшити роботу студентів при пошуку відповідей на 
поставлені питання. 
         Студентам у нагоді стануть такі видання: «Офіційний вісник України», «Голос України», 
«Урядовий кур’єр», «Право України», «Підприємництво, господарство і право», газета 
«Юридичний вісник України» тощо. 

         Навчальний матеріал передбачений для засвоєння студентами під час самостійної 
роботи, виноситься на поточний та підсумковий контроль поряд з іншим навчальним матеріалом, 
який опрацьовується під час лекційних та семінарських занять. 

 
 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ  
Однією із складових успішного засвоєння курсу «Складання кримінально-процесуальних 

документів», а також обов’язковою передумовою допуску до заліку є виконання контрольної 
роботи. Виконання контрольної роботи передбачає висвітлення трьох питань, які вказані у 
відповідному варіанті (про вибір варіанту – нижче, в пункті 2).  

Перше питання передбачає висвітлення однієї з теоретичних проблем юриспруденції і 
виконується на ґрунті вивчення студентом навчальної літератури з курсу теорії держави і права або 
основ держави і права. Відповідь на це питання спрямована на засвоєння студентами 
найважливіших правових категорій. 

 Друге питання спрямоване на вивчення студентами основоположних нормативно-правових 
актів України, формування знань законодавства. Для відповіді на це питання треба опрацювати 
відповідний нормативно-правовий акт, зрозуміти його структуру, ознайомитися з його змістом, 
виявити його сутність і значення.  

Третє питання передбачає висвітлення однієї з проблем галузевої юриспруденції і 
виконується на ґрунті вивчення студентом навчальної літератури і нормативно-правових актів. 
Відповідь на це питання спрямована на засвоєння студентами найважливіших знань щодо окремих 
галузей права України і чинного законодавства. 

Рекомендовані для вивчення нормативно-правові акти і література вказані в кожному 
варіанті контрольної роботи після питань. Після висвітлення питань контрольної роботи студент 
обов’язково повинен вказати використані нормативні акти і літературу. 

Обсяг роботи – 20-24 сторінки друкованого тексту. Запис номера варіанту і поставлених 
питань є обов’язковим, як і перелік використаних нормативно-правових актів і літератури. Робота 
виконується українською мовою. Виконувати контрольну роботу слід після ретельного вивчення 
теоретичного матеріалу і рекомендованих нормативно-правових актів, адже без цього неможливо 
дати обґрунтовані відповіді на поставлені питання.  

Виконана контрольна робота повинна надійти на перевірку не пізніше ніж за 2 тижні до 
терміну складання екзамену. Оцінюється робота за двохбальною системою: «зарахована» або «не 
зарахована». Якщо робота не зарахована, то вона повертається студенту з вимогою допрацювати її 
або виконати знов. 
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Теми контрольних робіт 
1. Форми кримінально-процесуальних актів досудового розслідування 
2. Види процесуальних актів досудового розслідування.  
3. Загальна характеристика змісту та структури основних кримінально-процесуальних 

документів досудового провадження.  
4. Постанова як рішення слідчого, прокурора на досудовому розслідуванні.  
5. Ухвала слідчого судді.  
6. Протоколи процесуальних дій.  
7. Додатки до протоколів.  
8. Процесуальні документи початкового етапу досудового розслідування.  
9. Система кримінально-процесуальних актів досудового розслідування 
10. Процесуальне оформлення реалізації загальних положень досудового розслідування.  
11. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій 

(допиту, огляду, обшуку, пред’явлення для впізнання, експертизи) та їх результатів.  
12. Повідомлення про підозру.  
13. Підстави оголошення підозри  
14. Суть, зміст і форма актів застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження.  
15. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.  
16. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів.  
17. Клопотання про арешт майна.  
18. Ухвала про арешт майна.  
19. Клопотання про застосування запобіжного заходу.  
20. Ухвала про застосування запобіжного заходу.  
21. Клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу.  
22. Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу.  
23. Клопотання про зміну запобіжного заходу.  
24. Протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину.  
25. Рішення про затримання особи 

26. Органи які виконують затримання особи Постанова про зупинення досудового 
розслідування.  

27. Постанова про оголошення розшуку підозрюваного.  
28. Постанова про відновлення досудового розслідування.  
29. Суть, зміст і форма процесуальних актів закінчення досудового розслідування.  
30. Постанова про закриття кримінального провадження.  
31. Протокол роз’яснення права на звільнення від кримінальної відповідальності.  
32. Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності.  
33. Повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів 

досудового розслідування.  
34. Обвинувальний акт.  
35. Додатки до обвинувального акту 
36. Поняття, суть, форма і зміст процесуальних актів підготовчого судового провадження і 

судового розгляду.  
 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ ТА ФОРМИ ОЦІНЮВАННЯ 

 
Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль. 
Поточний контроль. 
До форм поточного контролю належить оцінювання: 
-  рівня знань під час практичних занять; 
-  якості виконання індивідуальної та самостійної роботи. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має за мету 

перевірку засвоєння знань, умінь і навичок слухачем з навчальної дисципліни.  
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У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань, їх корекція. 
Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів обліку роботи академічної 
групи за національної системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). 

Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали обліку роботи 
академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи враховуються під час виставлення 
підсумкових оцінок. 

При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті враховуються такі види 
робіт: навчальні заняття (практичні); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх 
завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, підготовка рефератів, наукових 
робіт, публікацій, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні роботи 
(виконання контрольних робіт у вигляді, передбаченому в робочій програмі навчальної 
дисципліни). Вони оцінюються за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно»). 

Результат навчальних занять за семестр розраховується як середньоарифметичне 
значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних занять протягом семестру та виставляється 
викладачем в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.  

Результат самостійної роботи за семестр розраховується як середньоарифметичне 
значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи, отриманих протягом семестру та 
виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.  

Слухач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття або самостійну 
роботу, зобов’язаний перескласти її. 

Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед підсумковим 
контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок за навчальні заняття та 
самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт 10.  

 
Загальна кількість 

балів (перед 
підсумковим 
контролем) 

=( ( 
Результат  

навчальних занять  
за семестр 

+ 

Результат 
самостійної 

роботи за 
семестр 

)  / 2 ) *10 

 
Підсумковий контроль. 

 Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному ступені 
вищої освіти або на окремих його завершених етапах. 
 Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточно-накопичувальна 
інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи академічної групи. Результати 
підсумкового контролю з дисциплін відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних 
картках слухачів, залікових книжках. Присутність слухачів на проведенні підсумкового 
контролю (екзамену) обов’язкова. Якщо слухач не з’явився на підсумковий контроль (екзамен), то 
науково-педагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не з’явився». 

Підсумковий контроль (екзамен) оцінюється за національною шкалою. Для переводу 
результатів, набраних на підсумковому контролі (екзамені), з національної системи оцінювання в 
100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином максимальна кількість балів на підсумковому 
контролі (екзамені), які використовуються при розрахунку успішності слухачів, становить - 50 

Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих 
здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому контролі (екзамені). 

 

Підсумкові бали  
навчальної дисципліни  = 

Загальна кількість балів 
(перед підсумковим 

контролем) 
+ 

Кількість балів за 
підсумковим 
контролем 

 
Слухач, який під час складання підсумкового контролю отримав оцінку «незадовільно», 

складає підсумковий контроль (екзамен) повторно. Повторне складання підсумкового контролю 
(екзамену) допускається не більше двох разів з кожної навчальної дисципліни, у тому числі один 
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раз – викладачеві, а другий – комісії, що створюється навчально-науковими інститутами 
(факультетами). Незадовільні оцінки виставляються тільки в відомостях обліку успішності. 
Слухачам, які отримали не більше як дві незадовільні оцінки (нижче ніж 60 балів) з навчальної 
дисципліни, можуть бути встановлені різні строки ліквідації академічної заборгованості, але не 
пізніше як за день до фактичного початку навчальних занять у наступному семестрі. Слухачі, які не 
ліквідували академічну заборгованість у встановлений термін, відраховуються з Університету. 
Особи, які одержали більше двох незадовільних оцінок (нижче ніж 60 балів) за підсумковими 
результатами вивчення навчальних дисциплін з урахуванням підсумкового контролю, 
відраховуються з Університету. 

Критерії оцінювання результатів роботи здобувачів вищої освіти під час поточного 
контролю (робота на практичних заняттях, виконання самостійних навчальних та індивідуальних 
творчих завдань) та підсумкового контролю здійснюються відповідно до нижченаведеної таблиці. 
 

Робота під час навчальних 
занять 

Самостійна та індивідуальна 
робота 

Підсумковий 
контроль 

Отримати не менше 4 позитивних 
оцінок 

Підготувати конспект за темою 
самостійної роботи, вирішити 

практичне завдання тощо. 

Отримати за 
підсумковий 

контроль не менше 30 
балів 

 
 Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
Оцінка 
в балах 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

О
ці

нк
а Пояснення 

90 – 100 Відмінно 
(“зараховано”) А 

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні 
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі 
навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в 
повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною 
помилкою. 

82 – 89 

Добре 
(“зараховано”) 

B 

„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні 
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному  
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою 
навчання,  виконані, якість виконання  більшості з них оцінено 
числом балів, близьким до максимального, робота з двома-трьома 
незначними помилками. 

75 – 81 C 

„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні 
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі 
навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, 
якість виконання  жодного з них не оцінено мінімальним числом 
балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з декількома 
незначними помилками або з однією–двома значними помилками. 

68 –74 

Задовільно 
(“зараховано”) 

D 

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але 
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні 
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань  
виконано, деякі з виконаних завдань  містять помилки, робота з 
трьома значними помилками. 

60 – 67 E 

„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі 
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених 
програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість 
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до 
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки. 
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35–59 

Незадовільно 

(„не зараховано”) 

FX 

„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний 
частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, 
більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не 
виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, 
близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над 
матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання 
навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, 
що потребує доробки 

1–34 F 

„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу  не освоєно, 
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані  
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна  
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого  підвищення 
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної 
переробки 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Юридична природа кримінально-процесуальних актів.  
2. Види, форма, структура і зміст кримінально-процесуальних актів.  
3. Суспільно-політичне, правове, превентивне і виховне значення кримінально-процесуальних 

актів.  
4. Функції кримінально-процесуальних актів: загальні та спеціальні.  
5. Поняття, види та класифікація кримінально-процесуальних документів.  
6. Вимоги, які пред’являються до кримінально-процесуальних актів у правовій теорії та в 

системі органів досудового розслідування, прокуратури і судової влади України. 
7. Поняття, суть, зміст і форма процесуальних актів стадії досудового розслідування.  
8. Види процесуальних актів досудового розслідування.  
9. Загальна характеристика змісту та структури основних кримінально-процесуальних 

документів досудового провадження.  
10. Постанова як рішення слідчого, прокурора на досудовому розслідуванні.  
11. Ухвала слідчого судді.  
12. Протоколи процесуальних дій.  
13. Додатки до протоколів.  
14. Процесуальні документи початкового етапу досудового розслідування.  
15. Процесуальне оформлення реалізації загальних положень досудового розслідування.  
16. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій 

(допиту, огляду, обшуку, пред’явлення для впізнання, експертизи) та їх результатів.  
17. Повідомлення про підозру.  
18. Суть, зміст і форма актів застосування заходів забезпечення кримінального провадження.  
19. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.  
20. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів.  
21. Клопотання про арешт майна.  
22. Ухвала про арешт майна.  
23. Клопотання про застосування запобіжного заходу.  
24. Ухвала про застосування запобіжного заходу.  
25. Клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу.  
26. Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу.  
27. Клопотання про зміну запобіжного заходу.  
28. Протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину.  
29. Суть, зміст і форма процесуальних актів зупинення та відновлення досудового 

розслідування.  
30. Види процесуальних актів суду першої інстанції.  
31. Рішення, які приймаються судом першої інстанції за результатами підготовчого 

провадження.  
32. Судовий виклик.  
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33. Форма і зміст повістки про виклик.  
34. Ухвала про призначення судового розгляду.  
35. Фіксування кримінально-процесуальних дій суду першої інстанції.  
36. Зміна обвинувачення в суді.  
37. Постанова прокурора про відмову від підтримання державного обвинувачення.  
38. Ухвала суду про зупинення і відновлення судового розгляду.  
39. Ухвала суду про оголошення розшуку обвинуваченого.  
40. Ухвала суду про доручення проведення слідчої (розшукової) дії.  
41. Поняття, значення, види та зміст вироку суду.  
42. Вимоги закону щодо постановлення і оформлення вироку суду.  
43. Вирок суду першої інстанції. Вирок на підставі угоди.  
44. Окрема думка судді.  
45. Виправлення описок і помилок у судовому рішенні.  
46. Ухвала про роз’яснення судового рішення. 
47. Поняття, суть, зміст і форма процесуальних актів стадії апеляційного провадження.  
48. Форма і зміст апеляційної скарги та додатків до неї. Заперечення на апеляційну скаргу.  
49. Відмова від апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної скарги.  
50. Фіксування кримінально-процесуальних дій суду апеляційної інстанції.  
51. Рішення суду апеляційної інстанції.  
52. Вирок суду апеляційної інстанції.  
53. Ухвала суду апеляційної інстанції.  
54. Поняття, суть, зміст і форма процесуальних актів стадії касаційного провадження.  
55. Форма і зміст касаційної скарги та додатків до неї.  
56. Фіксування кримінально-процесуальних дій суду касаційної інстанції.  
57. Рішення суду касаційної інстанції.  
58. Ухвала суду касаційної інстанції та її зміст.  
59. Заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України.  
60. Ухвала Верховного Суду України про задоволення заяви.  
61. Ухвала Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви.  
62. Повідомлення Верховного Суду України про ухвалення рішення.  
63. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленними обставинами.  
64. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленними обставинами.  
65. Судові рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленними 

обставинами.  
66. Розпорядження про виконання судового рішення.  
67. Виконавчий лист.  
68. Клопотання про вирішення питань, пов’язаних із виконанням вироку.  
69. Ухвали суду, постановлені за результатами розгляду клопотань щодо питань, пов’язаних із 

виконанням вироку. 
 

 
 

Список Літератури 
Основна 

 
1. Конституція України (прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.). // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст.141; [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу (станом на 01. 07. 2012 р.): http://zakon1.rada.gov.ua. 

2. Загальна декларація прав людини від 10 груд. 1948 р. // Права людини. Міжнародні договори 
України, декларації, документи. – К., 1992. – С.18-24. 

3. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 груд. 1966 р. // Права людини. 
Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 36-62. 

4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 лист. 1950 р. // Офіційний 
вісник України. - 1998. - № 13. - Ст. 270. 



 13 

5. Кримінальний кодекс України (прийнятий 5 квітня 2001 р.) // Відомості Верховної Ради 
України. – 2001. - № 25-26. - Ст.131; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua. 

6. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос 
України. - 2012. - 19 травня (№ 90-91). 

7. Кримінально-виконавчий кодекс України (прийнятий 11 липня 2003 р.) // Голос України. – 
2003. – 29 серпня. - № 161. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua. 

8. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. // Голос 
України. - 2012. – 14 серпня.- № 148-149; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua. 

9. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 2011 р. // Відомості 
Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577. 

10. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон 
України від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 30. - Ст.260. 

11. Про доступ до судових рішень: Закон України від 22 грудня 2005 р. // Відомості Верховної 
Ради України. – 2006. - № 15. - Cт.128. 

12. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям 
Кримінального процесуального кодексу України: Закон України від 13 квітня 2012 р. // 
Голос України. - 2012. - 19 травня. - № 90-91. 

13. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 
грудня 1993 р. // Голос України. - 1994. - 2 березня; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua. 

14. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон 
України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. - 1994. – 2 березня; [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. 

15. Про застосування амністії в Україні: 3акон України від 1 жовтня 1996 р. // Відомості 
Верховної Ради України. - 1996. - № 48. - Ст.263; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua. 

16. Про міліцію: Закон України  від 20 грудня 1990 р.// Відомості Верховної Ради України. - 
1991. - №4. - Ст.20; [Електронний ресурс]. – Режим доступу (станом на 01. 07. 2012 р.): 
http://zakon1.rada.gov.ua. 

17. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Голос 
України. - 1992. - 27 березня; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua. 

18. Про попереднє ув`язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради 
України. - 1993.- № 35.- Ст.360; [Електронний ресурс]. – Режим доступу (станом на 
01. 07. 2012 р.): http://zakon1.rada.gov.ua. 

19. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів 
дізнання, попереднього слідства, прокуратури i суду: 3акон України від 1 грудня 1994 р. // 
Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 1. - Ст. 1. 

20. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Голос України. – 1991. - 12 
грудня; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. 

21. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної 
Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382. 

22. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради 
України. – 1994. – № 28. – Ст. 232; [Електронний ресурс] - Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12. 

23. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. // Голос України. – 2010. - 
3 серпня. - № 142; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. 

24. Перелік майна, що не підлягає конфіскації за судовим вироком: Додаток до Кримінального 
кодексу Української РСР від 28 грудня 1960 р. // Відомості Верховної Ради УРСР.- 1961. – 
№ 2. - Ст.14. 



 14 

25. Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затв. постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 740. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua 

26. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної 
переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, 
схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затв. 
постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104. - [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua 

27. Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про 
випадки затримання осіб, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. 
№ 1363.- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://legalaid.gov.ua 

28. Порядок отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права 
людини, та використання добутої інформації: затв. Постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 верес. 2007 р. №1169. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://portal.rada.gov.ua. 

 
Додаткова 

 
29. Алієва О.М. Процесуальні документи в досудових стадіях кримінального процесу: навч.-

метод. посіб. / О.М. Алієва. – Одеса: Астропринт, 2010. – 133 с. 
30. Басиста І.В. Прийняття і виконання рішень слідчого на стадії досудового розслідування: 

Монографія. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2011. – 532 с. 
31. Баулін О.В., Поповченко О.І. Нотаріус в кримінальному процесі: Навч. посібник. – Луганськ: 

СПД Рєзников В.С., 2011. – 180 с. 
32. Баулін О.В., Поповченко О.І. Процесуальний порядок оформлення протокольної форми 

досудової підготовки матеріалів міліцією: Навч. посібник. – К.: НАВС України, 2002.– 74 с. 
33. Берназ В.Д. Рішення слідчого (криміналістичний, процесуальний та психологічний аспекти): 

[монографія] / В.Д. Берназ, С.М. Смоков. - Одеса: ОЮІ НУВС, 2005. – 151 с. 
34. Біленчук П., Крегул Ю., Курко М., Стахівський С. Кримінальний кодекс України: зразки 

процесуальних документів: Навч.-практ. посібник — К. : Основа, 1996. — 352 с 
35. Білоусов О.І., Смоков С.М. Затримання підозрюваного у кримінальному процесі України: 

Монографія. - Одеса, 2009. - 112 с. 
36. Букалов П.Ф. Оскарження вироків: Практич. посіб. - Донецьк: 2011. – 32 с. 
37. Галаган В.І., Басиста І.В. Процесуальний порядок і тактика пред'явлення для впізнання поза 

візуальним спостереженням того, кого впізнають: Монографія / КНУВС. - К.-Івано-
Франківськ, 2007. – 235 с. 

38. Галаган В.І., Козак О.В. Процесуальний порядок і тактика одержання зразків для 
експертного дослідження у кримінальному судочинстві України: Монографія. – Донецьк: 
ТОВ «ВПП «ПРОМІНЬ», 2012. – 240 с. 

39. Галаган В.І., Кулик М.Й. Проведення ексгумації трупа у кримінальному судочинстві 
України: монографія. – Луганськ. 2012. – 195 с. 

40. Горбачевський В.Я., Сервецький І.В. Вбивство: огляд місця події. - Ч.1. -: Монографія / За 
ред. Я.Ю. Кондратьєва. - К.: НАВСУ, 2003. – 175 с. 

 
 
 
 
 


	Розглянуто та затведжено
	на засіданні кафедри
	управління безпекою,
	правоохоронної та
	антикорупційної діяльності
	Протокол №3 від 12.10.2018
	Завідувач кафедри
	_____________Заросило В.О
	Київ – 2018
	Затверджено на засіданні кафедри управління безпекою, правоохоронної  та антикорупційної діяльності (Протокол №3 від 12.10.2018)
	ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
	«Складання кримінально-процесуальних документів»
	ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ
	Додаткова

