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Анотація курсу 

 

За сучасних умов реформування (розвитку) правоохоронної системи одне 

з головних завдань є забезпечення правоохоронних органів 

висококваліфікованими спеціалістами.  

Важливе місце у правовій підготовці відводиться вивченню навчальної 

дисципліни «Процесуальний документообіг», оскільки знання порядку 

складання процесуальних документів, поєднане з умілим застосуванням на 

практиці норм  КПК України, здатне забезпечити досягнення завдання 

кримінального провадження, а саме захистособи, суспільства та держави від 

кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів 

учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, 

повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб 

кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до 

відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений 

або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому 

процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального 

провадження була застосована належна правова процедура. 
  

Мета курсу 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Процесуальний 

документообіг» є формування у здобувачів вищої освіти розуміння змісту 

кримінального процесуального законодавства України, оволодіння навичками 

та вміннями правильного складання процесуальних документів.  

 

 

Організація навчання 

Тематичний план 

 

 
 

 

 

№  

теми 

  

 

 

 

Назви розділів і тем 

  

Кількість годин 

Денна форма 

Усього у тому числі 

Л СЗ ПЗ СР 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 семестр  

Розділ 1. Кримінально-процесуальні акти: поняття, види, вимоги до форми та змісту 

1. Кримінально-

процесуальні акти: 

поняття, види. 

 

18 2 2 4 10 
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2. Кримінально-

процесуальні акти: 

вимоги до форми 

та змісту. 

18 2 2 4 10 

 Всього за розділ 1 36 4 4 8 20 

Розділ 2.Процесуальні документи стадії досудового розслідування 

3. Поняття, суть, 

зміст і форма 

процесуальних 

актів стадії 

досудового 

розслідування. 

22 - - 4 18 

4. Види 

процесуальних 

актів досудового 

розслідування. 

16 2 - 4 10 

 Всього за розділ 2 38 2 - 8 28 

 

 

 

Розділ 3.Складання процесуальних документів пов’язаних з проведенням слідчих (розшукових) дій 

5 Складання 

процесуальних 

документів 

пов’язаних з 

проведенням 

слідчих 

(розшукових) дій 

16 2 - 4 10 

 Всього за розділ 3  16 2 - 4 10 

 Всього за семестр 90 8 4 20 58 

 Усього годин 90 8 4 20 58 

 

Завдання до семінарів та практичних занять 

 

Семінарські заняття 

  

Готуючись до семінарського заняття здобувачі вищої освіти повинні 

підготувати конспект питань, що містяться у плані відповідної теми. Наявність 

конспекту всіх питань та присутність на занятті є запорукою успішної роботи 

та отримання балів (їх кількість залежить від активності та якості підготовки).  

Відсутність конспекту або неповний конспект, навіть за умови 

присутності на семінарі, оцінюється в 0 балів. 
 

Тема 1.Кримінально-процесуальні акти: поняття, види. 

 

1.Юридична природа процесуальних актів у кримінальному судочинстві. 

2.Функції процесуальних актів у кримінальному судочинстві. 
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3.Поняття, види та класифікація кримінально-процесуальних 

документів. 

 

Тема 2.Кримінально-процесуальні акти: вимоги до форми та змісту. 

 

1.Поняття, види вимог до процесуальних актів у кримінальному 

судочинстві.  

2.Вимоги до форми складання процесуальних актів у кримінальному 

судочинстві.  

3.Загальна характеристика змісту та структури основних кримінально-

процесуальних документів досудового провадження.  
 

Практичні заняття 

 

 Підготовка до практичного заняття передбачає опрацювання матеріалів 

(текстів) необхідних для успішного виконання практичних завдань.  

Тому, бали успішності залежать від попередньої підготовки. 

 

Завдання до практичних занять 

 

Тема 1.Кримінально-процесуальні акти: поняття, види. 

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ: 

 

Завдання: 

 

Слідчий Чернігівського районного управління поліції Опанасенко І.М.  

затримав Кімашка І.В. в порядку ст.208 КПК України як підозрюваного за ст. 

185 ч 3 КК України.  За наявності ризиків, передбачених ст.177 КПК України 

слідчий скерував до Деснянського районного суду м.Чернігова супровідний 

лист, у якому обґрунтував підозру та запропонував суду обрати запобіжний 

захід у вигляді тримання під вартою. 

 

 Чи діяв слідчий в межах повноважень?Які дії повинен здійснити слідчий 

суддя Деснянського районного суду м.Чернігова?Які дії повинен здійснити 

прокурор Чернігівської окружної прокуратури, який здійснює нагляд у 

провадженні щодо Кімашка І.В. у формі процесуального керівництва 

досудовим розслідування? Які дії здійснить захисник підозрюваного Кімашка? 

 

За умовами ситуації також потрібно:  

 

1) скласти процесуальний документ для розгляду в суді запобіжного 

заходу Кімашку І.В.; 
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2) підготувати рішення слідчого судді про обрання запобіжного заходу 

підозрюваному; 

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ: 

 

Слідчий Чернігівського районного управління поліції Опанасенко І.М.  

здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою 

Кімашка І.В. за ст. 185 ч 3 КК України.  У ході розслідування встановлено, що 

факт скоєння крадіжки зафіксовано камерою спостереження магазину. 

Слідчому стало відомо, що директором магазину є його товариш Павелко І.М. 

Слідчий попрохав у Павелка І.М. відеозапис факту крадіжки, на що останній 

погодився на передав  інформацію на флеш-носії  увечері того ж дня, під час 

спільного перегляду футбольного матчу. 

 

Чи діяв слідчий в межах повноважень? Якщо ні, як повинен він був 

діяти? Чи буде належним доказом отриманий слідчим відеозапис? Який 

порядок отримання доказів у даній ситуації? 

 

За умовами ситуації також потрібно:  

 

1) підготувати запит до магазину про отримання відеозапису в порядку 

ст.93 КПК України? 

2) підготувати клопотання про тимчасовий доступ до суду в порядку 

ст.ст.159, 160 КПК України. 

 

Тема 2. Кримінально-процесуальні акти: вимоги до форми та змісту. 

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ: 

 

Завдання: 

 

До Чернігівського районного управління поліції 07.08.2021 звернувся із 

усною заявою про скоєння крадіжки 10 000 грн. Донченко І.Г. 

Він заявив, що за його відсутності, у нічний час, з квартири було скоєно 

крадіжку грошових коштів. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. 

Слідчий провів огляд місця події та вирішив на місці допитати Донченка 

І.Г. як потерпілого, оскільки факт крадіжки підтвердився.  

По прибуттю до службового кабінету слідчий вніс відомості до ЄРДР. 

 

Які дії повинна здійснити службова особа, уповноважена на прийняття 

та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, до якої 

звернувся Донченко І.Г.? Які подальші дії та процесуальні рішення мають 

бути здійснені після надходження заяви? Чи є дії слідчого законними?  
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За умовами ситуації також потрібно:  

 

1) підготувати протокол огляду місяця події. 

2) підготувати протокол допиту потерпілого Донченка І.Г. та 

підготувати пам’ятку про процесуальні права та обов’язки.  

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ: 

 

Завдання: 

  

 Розслідуючи кримінальне провадження за фактом крадіжки у Донченка 

І.Г., слідчий Опанасенко І.М. встановив причетність до викрадення майна 

Кімашка І.В.  

 Кімашко І.В., будучи допитаним як підозрюваний, дав свідчення про 

обставини скоєної крадіжки та погодився на місці розповісти про обставини  

кримінального правопорушення.  

 Разом з тим, Донченко І.Г. відмовився впускати для проведення слідчої 

дії до свого житла. 

 

Які дії повинен здійснити слідчий у зв’язку із згодою Кімашка І.В. 

розповісти про обставини скоєного кримінального правопорушення? Які дії 

повинен здійснити слідчий Опанасенко І.М. у зв’язку з відмовою потерпілого  

Донченка І.Г. впускати до житла для проведення слідчої дії? 

 

За умовами ситуації також потрібно:  

 

1) підготувати протокол експерименту. 

2) підготувати клопотання до суду на виконання вимог ч.5 ст. 240 КПК 

України.  

 

Тема 3.Поняття, суть, зміст і форма процесуальних актів стадії 

досудового розслідування. 

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ: 

 

Завдання: 

 

Розслідуючи кримінальне правопорушення за фактом крадіжки майна 

Донченка І.Г., останній заявив, що окрім грошових коштів, у нього було 

викрадено телевізор, вартістю 50 000 грн. Документів на підтвердження 

вартості телевізора потерпілий не надав.  

Підозрюваний Кімашко І.В. не погодився з вартістю викраденого ним  

телевізора.  
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Слідчий Опанасенко І.М. призначив у кримінальному провадженні 

експертизу. 

 

Чи правильно зробив слідчий? Якщо так, яку експертизу він призначив? 

Який порядок призначення та виконання експертизи.  

 

За умовами ситуації також потрібно:  

 

1) підготувати постанову про призначення експертизи вартості 

телевізора. 

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ: 

 

Завдання: 

 

Розслідуючи кримінальне провадження за підозрою Кімашка І.В. у 

скоєнні крадіжки Донченка І.Г., слідчий Опанасенко І.М. отримав відомості 

про перебування підозрюваного на обліку у лікаря-психіатра.  

Слідчий у кримінальному провадженні не взяв до уваги вказане та 

прийняв відмову від підозрюваного від участі захисника. 

 

Чи правильно зробив слідчий? Якщо ні, яку експертизу він повинен 

призначити? Який порядок призначення та виконання експертизи?  

 

За умовами ситуації також потрібно:  

 

1) підготувати постанову про призначення експертизи визначення 

психічного стану підозрюваного. 

2)підготувати документ про витребування медичної картки 

підозрюваного. 

3) скласти протокол прийняття відмови підозрюваного від захисника. 

 

Тема 4.Види процесуальних актів досудового розслідування. 

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ: 

 

Завдання: 

 

Розслідуючи кримінальне правопорушення за фактом крадіжки майна 

Донченка І.Г., слідчий отримав достатні дані про місце знаходження 

телевізора потерпілого. Установлено, що підозрюваний Кімашко І.В. телевізор 

збув своєму брату.  

Слідчий особисто звернувся до суду з клопотанням про проведення 

обшуку за місцем проживання брата підозрюваного. 
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Чи правильно зробив слідчий? Якщо ні, як повинен був діяти слідчий? 

Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя за результатами розгляду 

внесеного особисто слідчим клопотання про проведення обшуку? 

 

За умовами ситуації також потрібно:  

 

1) підготувати клопотання про проведення обшуку. 

2)підготувати ухвалу слідчого судді про дозвіл на обшук житла. 

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ: 

 

Завдання: 

 

На виконання ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста 

Чернігова про проведення обшуку, слідчий Опанасенко І.М. прибув до місця 

проживання брата підозрюваного Кімашка І.В.  

За участю захисника підозрюваного Кімашка І.В., слідчий провів обшук 

та склав відповідний протокол.  

 

Чи правильно зробив слідчий Опанасенко І.М.? Чи правильно зробив 

захисник? 

 

За умовами ситуації також потрібно:  

 

1) підготувати протокол обшуку. 

 

Тема 5.Складання процесуальних документів пов’язаних з 

проведенням слідчих (розшукових) дій  

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ: 

 

Завдання: 

 

Після закінчення проведення обшуку у брата підозрюваного Кімашка 

І.В., слідчий Опанасенко І.М. вирішив допитати брата. Оскільки не було часу 

для проведення допиту, слідчий попрохав це зробити оперуповноваженого 

Чернігівського районного управління поліції Петрова І.В. 

Петров І.В. протокол допиту передав слідчому. 

 

Чи правильно зробив слідчий Опанасенко І.М.? Чи правильно зробив 

оперуповноважений Петров І.В.? Чи буде складений  оперуповноваженим  

протокол допиту свідка належним і допустимим доказом у кримінальному 

провадженні? 
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За умовами ситуації також потрібно:  

 

1) підготувати доручення в порядку ст. 41 КПК України. 

2) підготувати протокол допиту свідка. 

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ: 

 

Завдання: 

 

Під час досудового розслідування за фактом крадіжки майна у Донченка 

І.Г., слідчому Опанасенку І.М. стало відомо про факт скоєння іншого 

кримінального правопорушення. 

Так, було встановлено, щоКімашко І.В. запропонував своїм знайомим 

Мельник С. таДовженку І. проникнути до квартири Ковтун С. з метою 

заволодіння матеріальними цінностями, пояснивши, що оскільки вони 

неповнолітні, то їм за це нічого не буде, на що останні дали свою згоду.  

Підготувавши заздалегідь знаряддя злому Кімашко І.В разом з         

Мельник С. та Довженко І. проникли до квартири, здійснили крадіжку та з 

місця події втекли.  

Сусідка потерпілої Ковтун С. –Калашнікова С., яка бачила підозрілих 

хлопців зі спортивною сумкою на своєму поверсі, описала їх зовнішній вигляд 

і стверджувала, що зможе їх впізнати.  

При проведенні огляду місця події слідчий у місці проникнення вилучив 

сліди пальців рук. 

У результаті допиту неповнолітніх слідчий Опанасенко І.М. отримав 

достатньо даних, які дали йому підстави вважати, що викрадені речі 

зберігаються у квартирі, де проживає Кімашко І.В. З дотриманням вимог 

законодавства слідчий провів обшук у квартирі Кімашка І.В., під час якого 

були вилучені речі потерпілої Ковтун С. 

Кімашко І.В., відмовившись від послуг захисника, будучи допитаним як 

підозрюваний, факт вчинення кримінального правопорушення визнав і дав 

свою згоду на відтворення обстановки і умов кримінального правопорушення 

на місці події.  

 

1) Дайте оцінку ситуації.  

2) Які слідчі (розшукові) дії необхідно провести за даних умов під час 

досудового розслідування. 

 

За умовами ситуації також потрібно:  

 

1) процесуально оформити допит потерпілої Ковтун С. 

2) процесуально оформити допит свідка Калашнікової С. 
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3) скласти процесуальні документи проведення обшуку у квартирі 

Кімашка І.В. (клопотання про проведення обшуку, ухвалу слідчого судді про 

обшук, протокол обшуку);  

4) скласти протокол огляду речових доказів;  

5) скласти протокол пред’явлення особи для впізнання;  

6) скласти протокол слідчого експерименту;  

7) процесуально оформити отримання зразків відбитків пальців рук 

Кімашка І.В.,Мельник С.,Довженка І. 

8) винести постанову про призначення судово-дактилоскопічної 

експертизи.  

 

 

Література до семінарських та практичних занять  вказана у кінці 

силабуса 

 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

 

Ряд питань навчальної дисципліни виносяться на самостійне 

опрацювання. Виконання самостійної роботи оцінюється окремо та є 

невід’ємною складовою успішного проходження курсу.  

Для виконання завдань самостійної роботи необхідно зробити конспект 

нижчезазначених питань.  

Кожне питання має бути ґрунтовно висвітлене в обсязі не менше п’яти 

сторінок рукописного тексту. 

 

1. Зміст і форма процесуальних актів, які стосуються міжнародного 

співробітництва під час кримінального провадження.  

2. Види негласних слідчих ( розшукових) дій. 

3. Провадження за нововиявленими обставинами. 

4. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. 

5. Звільнення особи від кримінальної відповідальності.  

6. Арешт майна. 

7. Тимчасовий доступ до речей і документів. 

8. Доказування у кримінальному провадженні. 

9. Сторона обвинувачення. 

10. Потерпілий і його представник. 

11. Процесуальні строки. 

12. Процесуальні витрати. 
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Індивідуальні завдання 

 

 Індивідуальні завдання виконуються у вигляді рукописного есе обсягом 

до 5 сторінок за темою яка обирається з нижченаведеного переліку або 

індивідуальною темою погодженою з викладачем.  

 

 

Тематика есе: 

 

1. Види слідчих (розшукових) дій.  

2. Особи, які можуть брати участь у проведенні слідчих (розшукових) 

дій. 

3.Проведення слідчих (розшукових) дій за участю понятих. 

4.Особливості проведення слідчих дій за участю малолітньої чи 

неповнолітньої особи. 

5. Процесуальні права особи, що допитується. 

6. Особливості проведення та протоколювання впізнання особи поза її 

візуальним спостереженням. 

7. Обшук. Мета та порядок проведення.  

8. Види огляду згідно  КПК України. 

9. Особливості проведення огляду трупа?  

10. Проведення слідчого експерименту. Умови проведення слідчого 

експерименту. Особливість проведення слідчого експерименту в житлі чи 

іншому володінні особи. 

11. Мета та умови  проведення освідування. 

12. Призначення та проведення експертизи. 

13. Обов’язкові випадки призначення та  проведення експертизи. 

14. Особливості проведення слідчих (розшукових) дій за клопотанням 

сторони захисту чи потерпілого. 

 

 

Порядок оцінювання 

Оцінювання відбувається за системою відображеною в таблицях 

 

 

Аудиторна робота, поточне тестування та  

самостійна робота 

Підсумковий 

контроль 

Підсумкова 

кількість 

балів 

Т 1 

10 

Т 2 

10 

Т 3 

10 

Т 4 

10 

Т 5 

10 

Залік  

Самостійна робота 10 балів 40 балів 100 балів 
Сума 

балів 

за 100-

Оцінка 

в 

ЕСТS 

Значення 

оцінки 

ЕСТS 

Критерії оцінювання 

Рівень 

компетент

ності 

Оцінка за 

національною 

шкалою 
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бальною 

шкалою 
екзамен залік 

90-100 A відмінно 

Студент (курсант) виявляє особливі творчі 

здібності, вміє самостійно здобувати знання, 

без допомоги викладача знаходить та 

опрацьовує необхідну інформацію, вміє 

використовувати набуті знання і вміння для 

прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, 

переконливо аргументує відповіді, самостійно 

розкриває власні обдарування і нахили. 

Високий 

(творчий) 
відмінно 

 

зара-

ховано 

82-89 B 

добре 

Студент (курсант) вільно володіє вивченим 

обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, 

вільно розв’язує вправи та задачі в стандартних 

ситуаціях, самостійно виправляє допущені 

помилки, кількість яких незначна. Достатній 

(конструк-

тивно- 

варіативний

) 

добре 

74-81 C 

Студент (курсант) вміє зіставляти, 

узагальнювати, систематизувати інформацію 

під керівництвом викладача; в цілому 

самостійно застосовувати її на практиці; 

контролювати власну діяльність; виправляти 

помилки, серед яких є суттєві, добирати 

аргументи для підтвердження думок. 

64-73 D 

задовільно 

 

Студент (курсант) відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, виявляє знання та 

розуміння основних положень; з допомогою 

викладача може аналізувати навчальний 

матеріал, виправляти помилки, серед яких є 

значна кількість суттєвих. 

Середній 

(репродук-

тивний) 

задо-

вільно 

60-63 E 

Студент (курсант) володіє навчальним 

матеріалом на рівні, вищому за початковий, 

значну частину його відтворює на 

репродуктивному рівні 

35-59 FX 

незадо-

вільно з 

можливіст

ю 

повторного 

складання 

семестро-

вого 

контролю 

Студент (курсант) володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять незначну 

частину навчального матеріалу. 

Низький 

(рецептивно

-продуктив-

ний) 

неза-

довільно 

незара-

ховано 

1-34 F 

незадовіль

но з обо-

в’язковим 

повторним 

вивченням 

залікового 

кредиту 

Студент (курсант) володіє матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання та відтворення 

окремих фактів, елементів, об’єктів.  

 

Питання до заліку 

 

1. Процесуальні акти у кримінальному судочинстві. 

2. Функції процесуальних актів у кримінальному судочинстві: загальні 

та спеціальні. 

3. Поняття, види та класифікація кримінально-процесуальних 

документів. 

4. Поняття, види вимог до процесуальних актів у кримінальному 

судочинстві. 
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5. Загальна характеристика змісту та структури основних кримінально-

процесуальних документів досудового провадження. 

6. Види процесуальних актів досудового розслідування. 

7. Загальна характеристика постанови слідчого, прокурора на 

досудовому розслідуванні. 

8. Ухвала слідчого судді: форма та зміст. 

9. Протоколи процесуальних дій. Додатки до протоколів. 

10. Процесуальні документи початку досудового розслідування. 

11. Процесуальне оформлення реалізації загальних положень досудового 

розслідування. 

12. Повідомлення про підозру. 

13. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих 

(розшукових) дій. 

14. Процесуальне оформлення допиту. 

15. Процесуальне оформлення пред’явлення для впізнання (його видів). 

Особливості складання протоколу при впізнанні особи в умовах забезпеченні 

безпеки учасників кримінального судочинства. 

16. Процесуальне оформлення проведення обшуку (його видів) та його 

результатів. 

17. Процесуальне оформлення проведення огляду (його видів) та його 

результатів. 

18. Слідчий експеримент і його процесуальне оформлення. 

19. Процесуальне оформлення проведення освідування (його видів). 

20. Процесуальне оформлення призначення різних видів експертиз, 

отримання зразків для проведення експертизи. 

21. Суть, зміст і форма актів застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження. 

22. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження. 

23. Процесуальне оформлення виклику слідчим, прокурором, судового 

виклику та приводу. Повістка про виклик. 

24. Клопотання про здійснення приводу. Ухвала про здійснення 

приводу. 

25. Клопотання про накладення грошового стягнення. Ухвала про 

накладення грошового стягнення. 

26. Процесуальне оформлення тимчасового обмеження у користуванні 

спеціальним правом (протокол про тимчасове вилучення документів, які 

посвідчують користування спеціальним правом, клопотання про тимчасове 

обмеження у користуванні спеціальним правом, ухвала про тимчасове 

обмеження у користуванні спеціальним правом, клопотання про продовження 

строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом). 

27. Процесуальне оформлення відсторонення від посади (клопотання 

про відсторонення від посади, ухвала про відсторонення від посади, 

клопотання про продовження строку відсторонення від посади). 
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28. Процесуальне оформлення тимчасового доступу до речей і 

документів (клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, ухвала 

про надання тимчасового доступу до речей і документів). 

29. Процесуальне оформлення арешту майна (клопотання про арешт 

майна, ухвала про арешт майна, ухвала про скасування арешту майна 

(повністю чи частково). 

30. Клопотання про застосування запобіжного заходу (особистого 

зобов’язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави, тримання під 

варту). 

31. Ухвала про застосування запобіжного заходу: форма та зміст. 

32. Процесуальне оформлення затримання з метою приводу (клопотання 

про дозвіл на затримання з метою приводу, ухвала про дозвіл на затримання з 

метою приводу). 

33. Клопотання про продовження строку тримання під вартою. 

34. Клопотання про зміну запобіжного заходу. 

35. Протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину. 

36. Суть, зміст і форма процесуальних актів зупинення та відновлення 

досудового розслідування. 

37. Постанова про зупинення досудового розслідування: форма та зміст. 

38. Постанова про оголошення розшуку підозрюваного. 

39. Постанова про відновлення досудового розслідування: форма та 

зміст. 

40. Суть, зміст і форма процесуальних актів закінчення досудового 

розслідування. 

41. Постанова про закриття кримінального провадження: форма та зміст. 

42. Клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

43. Повідомлення про завершення досудового розслідування та надання 

доступу до матеріалів досудового розслідування. 

44. Обвинувальний акт. Додатки до обвинувального акту. 

45. Клопотання про застосування примусових заходів медичного 

характеру. 

46. Клопотання про застосування примусових заходів виховного 

характеру. 

47. Суть, зміст і форма процесуальних актів, які стосуються 

міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. 

48. Запит (доручення, клопотання) про міжнародну правову допомогу. 

49. Запит про видачу особи (екстрадицію). 

50. Процесуальне оформлення надання окремих видів міжнародної 

правової допомоги у кримінальному провадженні (вручення особі документів, 

тимчасову передача, передання кримінального провадження, виконання 

вироку суду іноземної держави, передача засудженої особи). 
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Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 23216. Кримінальний 

процесуальний кодекс України: Закон України від 

13.04.2012 // Голос України. – 2012. – 19 травня (№№ 90–91 
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16. Постанови Пленуму Верховного Суду України у 

кримінальнихсправах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. – 

К.:ПАЛИВОДА А.В., 2011. − 456 с. 

17. Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиногореєстру 

досудових розслідувань: Наказ Генеральної прокуратури України від06 квітня 

2016 року № 139. 

18. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у 

кримінальномупровадженні: Наказ ГПУ, МВС, СБУ, Мін’юсту, Державної 

прикордонноїслужби, Міністерства фінансів України від 16 листопада 2012 

р.№ 114/1042/516/1199/936/1687/5. 

 

Монографії, підручники, навчальні посібники, збірники наукових 

статей, тези доповідей на конференціях, круглих столах: 

 

19. Басиста І.В. Прийняття і виконання рішень слідчого на 

стадіїдосудового розслідування: Монографія. – Івано-Франківськ: «Тіповіт», 

2011. – 

500 с. 

20. Захист прав людини. Рішення Європейського суду з правлюдини 

всфері кримінального судочинства: зб. Судової практики / укладач Патьомкін 

А.О. – К.: Юрінком Інтер, 2014. – 760 с. 

21. Іщенко А.В. Слідчі помилки: сутність, методи дослідження ташляхи 

запобігання: монографія / А.В. Іщенко А.Б.Марченко; МВС України; 

Луганський ДУВС. – Луганськ, 2010. – 215с. 

22. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 1 / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін. – 

Х.: Право, 2012. – 768 с. 

23. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін. – 

Х.: Право, 2012. – 664 с. 

24. Курс лекцій з кримінального процесу за новим 

Кримінальнимпроцесуальним кодексом України (Загальна частина) [Текст]/ 

[Рожнова В.В., 

Савицький Д.О., Конюшенко Я.Ю. та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. –

280 с. 

25. Курс лекцій з кримінального процесу за новим 

Кримінальнимпроцесуальним кодексом України (Особлива частина) [Текст]/ 

[Хабло О.Ю., 

Степанов О.С., Климчук М.П. та ін.]. – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2012.– 200 с. 

26. Міжнародно-правова допомога у кримінальному провадженні 

впитаннях та відповідях: навч. посіб. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 

214с. 
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27. Процесуальні документи у кримінальному провадженні. 

Зразки.Роз’яснення: науково-практичний посібник / колектив авторів за заг. 

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

560с.29. Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні / К.: «Центр 

учбової літератури», 2015. – 140с. 

28. Засада недоторканності житла чи іншого володіння особи 

удосудовому кримінальному провадженні. / Л.Д.Удалова, О.В. Білоус – Київ: 

КНТ, 2015. – 180с. 

29.Тацій В. Я., Борисов В. І., Демидова Л. М. Актуальні питання 

кримінального законодавства України та практики його застосування: 

Монографія. Київ: Право, 2017. 400 с.  

   30.Удалова Л. Д. , Письменний Д. П. , Азаров Ю. І. та ін. Теорія судових 

доказів в питаннях та відповідях: навч. посібник. Київ : Центр учбової 

літератури, 2015. 104 с. 

 31.Фаринник В.І. Застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження: теорія та практика: монографія. Київ: Алерта, 2017. 548 с.  

 32.Фігурський В. Окремі проблемні питання перегляду судових рішень 

за нововиявленими обставинами у кримінальному процесі. Підприємництво, 

господарство і право. 2016. № 8. С.185-190. 

 33.Чернявський С.С., Вознюк А.А., Патик А.А., Аксенко В.Д. та ін. 

Досудове розслідування в кримінальних провадженнях щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру: метод. рек. Київ: Нац. акад. внутр. 

справ, 2016. 48 с. 
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