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Передмова 
Шановні студенти! 

 

 Ви приступаєте до вивчення навчальної дисципліни «Методика 
складання кримінально-процесуальних документів». Методичні 
вказівки допоможуть Вам зорієнтуватись під час підготовки до 
практичних занять, організувати самостійну роботу. 
     Метою навчальної дисципліни «Методика складання 
кримінально-процесуальних документів» є закріплення, 
розширення та поглиблення знання студентами норм 

кримінального процесуального права України, вироблення навичок 
самостійного аналізу кримінального процесуального закону, 
прийняття рішень у практичних ситуаціях та оволодіння 
методикою складання кримінально-процесуальних документів.  
      Вивчення цієї дисципліни має своїм завданням активізацію 

аналітичної діяльності студентів, вироблення навичок 
самостійного аналізу норм кримінального процесуального права, 
оволодіння методикою застосування теоретичних знань і положень 
кримінального процесуального закону, вирішення практичних 
ситуацій, здобуття навичок складання кримінально-процесуальних 
документів. 
     Це загальне завдання конкретизується шляхом вирішення у 
процесі розгляду окремих завдань, у результаті чого кожен студент  
повинен знати: 
– поняття кримінально-процесуальних актів; 
– поняття, види, функції та класифікацію кримінально-
процесуальних документів; 
– загальні вимоги, що пред’являються до процесуальних актів у 
кримінальному провадженні; 
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– загальну характеристику змісту та структури основних 
кримінально-процесуальних документів досудового провадження; 
– методику складання кримінально-процесуальних документів з 
урахуванням загальних правил офіційного діловодства, 
юридичного документознавства, норм матеріального та 
процесуального законодавства; 
– види процесуальних актів досудового розслідування; 
– підстави та порядок прийняття слідчим, прокурором постанов з 
різних процесуальних питань; 
– підстави та порядок складання клопотання до слідчого судді з 
відповідних процесуальних питань; 
– підстави та порядок проведення слідчих (розшукових) дій, їх 
документування; 
– підстави та порядок зупинення та відновлення досудового 
розслідування, порядок оформлення відповідних процесуальних 
рішень; 
– підстави та порядок закінчення досудового розслідування, 
порядок оформлення відповідних процесуальних рішень; 
– підстави та порядок здійснення міжнародної правової допомоги 
під час кримінального провадження, порядок підготовки та 
направлення запиту про міжнародну правову допомогу; 
– порядок систематизації та оформлення матеріалів кримінального 
провадження; 
вміти: 
– самостійно аналізувати норми кримінального процесуального 
права щодо здійснення процесуальних актів і складання 
відповідних кримінально-процесуальних документів; 
– аналізувати та надавати правильну правову оцінку встановленим 

фактичним обставинам, складати кримінально-процесуальні 
документи відповідно до встановлених обставин; 
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– застосовувати прийоми з виявлення, фіксації та дослідження 
доказової інформації, її закріплення у відповідних кримінально-
процесуальних документах; 
– формулювати, юридично обґрунтовувати, відстоювати свою 

позицію, оформлювати її у відповідному процесуальному 
документі; 
– належним чином систематизувати та оформлювати матеріали 
кримінального провадження; 
– застосовувати сучасні методи дослідження й аналізу проблемних 
питань,  
які виникають під час складання кримінально-процесуальних 
документів; 
– поставити завдання та організувати наукові дослідження з 
визначення проблемних ситуацій, пов’язаних із складанням 

кримінально-процесуальних документів.  

      Оцінювання рівня знань студентів з дисципліни проводиться 
після кожного практичного заняття.  
 Як форма проведення практичного заняття – усне опитування, 
письмове опитування. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇЇ 
СТРУКТУРА 

1.1. Опис навчальної дисципліни  

 

Найменування 

показників 
Галузь знань, 

напрям 

підготовки, 

освітньо-
кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

 

 

 
Кількість кредитів –
2,5 

 
Галузь знань 
0304 «Право» 

 

Нормативна за 
вибором 

 
Спеціальність  

8.03040101 

«Правознавство» 
 

 
Модулів – 1 
 

 

 

 
Освітньо-

кваліфікаційний 
рівень – магістр 

 

 

 

 
Рік підготовки: 5-й 

 
Змістових модулів – 

1 
 

 
Семестр: 11-й 

 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання – 

 
Лекції – 16 год. 

 
Загальна кількість 
годин – 90. 

 
Практичні  - 14 год. 
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Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 

аудиторних – 3 
самостійної роботи 
студента – 4 
 

 
Лабораторні - -год. 
 
Самостійна робота – 

60 год. 
 
Індивідуальні -  год. 
 

 
Вид контролю - залік 

 

1.2. Тематика практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми К-сть 

годин 

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

2 

2. Процесуальні документи стадії досудового 
розслідування 

2 

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

2 

4. Акти застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження 

2 

5. Процесуальні акти зупинення і відновлення 
досудового розслідування 

2 

6. Процесуальні акти закінчення досудового 
розслідування 

2 

7. Процесуальні   акти,  що стосуються  міжнародного 
співробітництва під час кримінального 
провадження 

2 

 Всього 14 
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1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики 

 
         Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
«Методика складання кримінально-процесуальних документів» 

проводиться у формах: 
-  оцінювання роботи студента на лекціях; 
- усного опитування на практичних заняттях, оцінки розв’язання 
ситуаційних завдань та участі у  обговоренні проблемних питань; 
- виконання поточних контрольних робіт за темами змістових 
модулів. 
 

1.4. Критерії та шкала оцінювання 

 
 Основними критеріями, що характеризують рівень 
компетентності студента при оцінюванні результатів поточного 
контролю з навчальної дисципліни «Методика складання 
кримінально-процесуальних документів» є: 
- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 
передбачених робочою програмою навчальної дисципліни; 
- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 
- вміння аналізувати явища, що вивчаються у їх взаємозв’язку і 
розвитку; 
- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, логічність, 
лаконічність, послідовність тощо); 
- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
практичних занять; 
- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
    Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у 
розрахунку від 0 до 60 балів. Основними методами оцінювання є:  
• аналіз усних відповідей;  
• виконання практичних завдань. 
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       Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими 
критеріями (у % від кількості балів, виділених на завдання із 
заокругленими до цілого числа): 
0% - завдання не виконано; 
40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 
конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі 
недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 
підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  
80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки несистемного характеру ; 
100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

Шкала оцінювання: національна  
 

Кількість набраних балів 

студентом 
Оцінка за національною 

шкалою 
90-100 балів  

 
зараховано 

82-89 балів 
74-81 балів 
64-73 балів 
60-63 балів 
35-59 балів не зараховано з можливістю 

повторного складання 
0-34 балів не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням курсу 
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2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1. Кримінально-процесуальні акти: 

поняття, види, вимоги до форми та змісту 
План 

1. Юридична природа процесуальних актів у кримінальному 
судочинстві. 
2. Письмова форма процесуальних документів у кримінальному 
судочинстві. 
3. Суспільно-політичне, процесуально-правове, превентивне, 
виховне значення 
4. процесуальних актів у кримінальному судочинстві.  
5. Функції процесуальних актів у кримінальному судочинстві: 
загальні та спеціальні.  
6. Поняття, види та класифікація кримінально-процесуальних 
документів. 
7. Поняття, види вимог до процесуальних актів у кримінальному 
судочинстві. 
8. Вимоги повноти, всебічності і об’єктивності процесуальних 
актів у кримінальному судочинстві. 
9.  Вимоги, які пред’являються до процесуальних актів у 
кримінальному судочинстві слідчою та судовою практикою, 

наукою кримінального процесу. 
10. Загальна характеристика змісту та структури основних 
кримінально-процесуальних документів досудового провадження. 
Література [1-3, 43-44, 46-49, 51, 54-59,61, 65-67, 74-76, 80, 82, 84, 

87]. 

Контрольні питання: 

1. Розкрийте поняття кримінально-процесуального акту. 
2. Дайте визначення кримінально-процесуального документу. 
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3. Назвіть основні види кримінально-процесуальних документів. 
4. У яких випадках законом передбачено складання постанови? 

5. У яких випадках законом передбачено складання протоколу? 

6. У яких випадках законом передбачено складання клопотання? 

7. У чому полягає законність процесуального рішення? 

8. У чому полягає обґрунтованість процесуального рішення? 

9. У чому полягає вмотивованість процесуального рішення? 

10.Назвіть структурні частини постанови і реквізити кожної з них. 
11.Назвіть структурні частини протоколу і реквізити кожної з них. 
 

Практичне заняття № 2. Процесуальні документи стадії 
досудового розслідування 

План 

1. Поняття, суть, зміст і форма процесуальних актів стадії 
досудового розслідування.  
2. Види процесуальних актів досудового розслідування.  
3. Постанова як рішення слідчого, прокурора на досудовому 
розслідуванні. 
4. Ухвала слідчого судді.  
5. Протоколи процесуальних дій. Додатки до протоколів.  
6. Процесуальні документи початку досудового розслідування.  
7. Процесуальне оформлення реалізації загальних положень 
досудового розслідування.  
8. Повідомлення про підозру. 
Література: [1-7, 11, 18-23, 25, 27, 29, 37, 39-45, 48-51, 54-58, 65-

67, 76, 80-82]. 

Контрольні запитання: 

1. У чому полягають завдання та значення стадії досудового 
розслідування? 

2. З якого моменту розпочинається досудове розслідування? 
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3. Які слідчі дії можуть бути проведені до внесення відомостей до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань? 

4. В яких формах здійснюється досудове розслідування та у чому 
їх відмінність? 

5. Хто може бути потерпілим у кримінальному провадженні? 

6. Назвіть права та обов’язки потерпілого. 
7. Хто може бути представником, законним представником 

потерпілого? 

8. Хто може бути цивільним відповідачем у кримінальному 
провадженні? 

9..Назвіть права та обов’язки цивільного відповідача. 
10.Хто може бути представником цивільного позивача, цивільного 
відповідача? 

11.Назвіть види підслідності. 
12.Назвіть підстави, умови та порядок об’єднання і виділення 
матеріалів досудового розслідування. 
13.Якими є строки досудового розслідування кримінальних 
проступків? 

14.Якими є строки досудового розслідування злочинів? 

15.Розкрийте порядок продовження строків досудового 
розслідування. 
16.Розкрийте правила обчислення строків досудового 
розслідування. 
17.Протягом якого строку мають бути розглянуті клопотання 
учасників провадження під час досудового розслідування? 

18.Хто вирішує питання про можливість та обсяг розголошення 
відомостей досудового розслідування? 

19.Які є форми взаємодії слідчого і співробітників оперативних 
підрозділів? 

20. У яких випадках здійснюється повідомлення особі про підозру? 
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21. Назвіть процесуальні права підозрюваного. 
22. Ким складається письмову повідомлення про підозру? 

23. Які реквізити письмового повідомлення про підозру? 

24. Який порядок вручення письмового повідомлення про підозру? 

 

Практичне заняття № 3. Складання  процесуальних 
документів  пов’язаних  з проведенням слідчих (розшукових) 

дій 

План 

1. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення 
слідчих (розшукових) дій.  
2. Процесуальне оформлення допиту.  
3. Особливості складання протоколу допиту малолітньої або 
неповнолітньої особи. 
4. Процесуальне оформлення пред’явлення для впізнання (його 
видів). 
5. Особливості складання протоколу при впізнанні особи в умовах 
забезпеченні безпеки учасників кримінального судочинства.  
6. Процесуальне оформлення проведення допиту та пред’явлення 
для впізнання в режимі відеоконференції.  
7. Процесуальне оформлення проведення обшуку (його видів) та 
його результатів. Процесуальне оформлення проведення огляду 
(його видів) та його результатів. Складання протоколу слідчого 
експерименту.  
8. Процесуальне оформлення проведення освідування (його видів) 
та його результатів.  
9. Процесуальне оформлення призначення різних видів експертиз, 
отримання зразків для проведення експертизи. 
Література: [1-5, 13, 19-24, 30, 38, 48-51, 54-60, 62, 65-68, 75, 76, 

79-82]. 

Контрольні питання: 
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1. Назвіть види слідчих (розшукових) дій. 
2. Хто вправі проводити слідчі (розшукові) дії? 

3. Що є підставами для проведення слідчої (розшукової) дії? 

4. Які особи беруть участь у проведенні слідчих (розшукових) дій? 

5. У який період доби дозволяється проводити слідчі (розшукові) 
дії? 

6. Які слідчі (розшукові) дії проводяться з участю понятих? 

7. У чому полягають особливості проведення слідчих (розшукових) 
дій за клопотанням сторони захисту чи потерпілого? 

8. У чому полягають особливості проведення слідчих дій з участю 

малолітньої чи неповнолітньої особи? 

9. Які слідчі дії можна проводити до внесення відомостей до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань? 

10. Які процесуальні права має особа, що допитується?  

11. З якою метою і в якому порядку проводиться одночасний допит 
двох чи більше вже допитаних осіб? 

12. У чому полягає особливість протоколювання допиту за 
допомогою технічних засобів? 

13. Що є передумовою проведення пред’явлення особи, речей для 
впізнання? 

14. У чому полягають особливості проведення та протоколювання 
впізнання особи поза її візуальним спостереженням? 

15. У якій кількості осіб пред’являється для впізнання особа, яка 
підлягає впізнанню? 

16. Що охоплюється поняттям житла та іншого володіння особи? 

17. У яких випадках слідчий, прокурор має право до постановлення 
ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи? 

18. Що є метою проведення обшуку? 

19. Які реквізити має містити клопотання слідчого до слідчого 
судді про проведення обшуку? 
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20. Які матеріали повинні бути долучені до клопотання про 
проведення обшуку? 

21. Що є метою проведення огляду? 

22. Назвіть види огляду. 
23. Які допоміжні засоби фіксації інформації можуть бути 

використані при проведенні обшуку та огляду? 

24. У чому полягають особливості проведення огляду трупа? 

25. Що є метою проведення слідчого експерименту? 

26. Які умови проведення слідчого експерименту? 

27. У чому полягає особливість проведення слідчого експерименту 
в житлі чи іншому володінні особи? 

28. Що є метою проведення освідування? 

29. Які умови проведення освідування? 

30. Що є метою проведення експертизи? 

31. У яких випадках проведення експертизи є обов’язковим? 

 

Практичне заняття №4. Акти застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження 

План 

1. Суть, зміст і форма актів застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження.  
2. Процесуальне оформлення виклику слідчим, прокурором, 

судового виклику та приводу. Повістка про виклик. 
3. Клопотання про застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження.  
3.1 Клопотання про здійснення приводу. Ухвала про здійснення 
приводу. 
3.2 Клопотання про накладення грошового стягнення. Ухвала про 
накладення грошового стягнення.  
3.3 Протокол про тимчасове вилучення документів, які 
посвідчують користування спеціальним правом.  
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3.4 Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні 
спеціальним правом. Ухвала про тимчасове обмеження у 
користуванні спеціальним правом. 

3.5   Клопотання про продовження строку тимчасового обмеження 
у користуванні спеціальним правом. 

3.6 Клопотання про відсторонення від посади. Ухвала про 
відсторонення від посади. Клопотання про продовження строку 
відсторонення від посади. 
3.7 Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. 
Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів.  
3.8  Клопотання про арешт майна. Ухвала про арешт майна. Ухвала 
про скасування арешту майна (повністю чи частково).  
3.9  Клопотання про застосування запобіжного заходу (особистого 
зобов’язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави, 
тримання під варту). Ухвала про застосування запобіжного заходу.  
3.10 Клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу. 
Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу.  
3.11  Клопотання про продовження строку тримання під вартою. 

3.12  Клопотання про зміну запобіжного заходу.  
4 Протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину. 
Література: [1-5, 16, 26, 28-30, 33, 34, 41, 45, 48-51, 54-59, 64-67, 

73, 76, 78]. 

Контрольні запитання: 

1. Які види заходів забезпечення кримінального провадження 
передбачено у КПК? 

2. Які способи здійснення виклику особи до слідчого, прокурора, 
слідчого судді, суду передбачені КПК? 

3. Які дані мають бути вказані у повістці про виклик? 

4. Які обставини визнаються поважними причинами неприбуття 
особи на виклик? 
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5. До яких суб’єктів кримінального провадження може бути 
застосований привід? 

6. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора 
про здійснення приводу? 

7. Що є підставою для накладення грошового стягнення? 

8. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора 
про накладення грошового стягнення під час досудового 
розслідування? 

9. Що є підставою для відсторонення особи від посади? 

10. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора 
про відсторонення особи від посади? 

11. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора 
про тимчасовий доступ до речей і документів? 

12. До яких речей і документів доступ заборонено? 

13. Яка інформація та відомості належать до охоронюваної 
законом таємниці? 

14. Що є підставою тимчасового вилучення майна? 

15. У межах яких процесуальних дій може бути тимчасово 
вилучене майно? 

16. Що є підставою накладення арешту на майно? 

17. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора 
про арешт майна? 

18. Які види запобіжних заходів передбачено у КПК? 

19. Що є метою застосування запобіжних заходів? 

20. Що є підставою застосування запобіжних заходів?  

21. Які обставини мають бути враховані при обранні запобіжного 
заходу? 

22. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора 
про застосування запобіжного заходу? 
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23. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора 
про зміну запобіжного заходу? 

24. Які обставини є підставою затримання уповноваженою 

службовою особою? 

25. Які реквізити повинен містити протокол затримання? 

26. Яким є строк затримання без ухвали слідчого судді, суду? 

   

Практичне заняття №5. Процесуальні акти зупинення і 
відновлення досудового розслідування 

План 

1. Суть, зміст і форма процесуальних актів зупинення та 
відновлення досудового розслідування.  
2. Постанова про зупинення досудового розслідування.  
3. Постанова про оголошення розшуку підозрюваного.  
4. Постанова про відновлення досудового розслідування. 
Література: [1-3, 12-15, 21, 22, 48-51, 54-60, 65-67, 74, 76, 80, 82, 

84]. 

Контрольні запитання: 

1. Що є підставою для зупинення досудового розслідування? 

2. Як слід розуміти поняття “тяжка хвороба” у контексті підстави 
для зупинення досудового розслідування? 

3. Що є передумовами прийняття рішення про зупинення 
досудового розслідування? 

4. Яке рішення і ким може бути прийнято у разі, якщо у 
кримінальному провадженні два або більше підозрюваних, а 
підстави для зупинення досудового розслідування стосуються не 
всіх? 

5. Що є підставою для оголошення розшуку підозрюваного? 

6. Як процесуально оформити рішення про оголошення розшуку 
підозрюваного?  
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7. Що є підставою для відновлення досудового розслідування? 

8. Як правильно обчислювати строк досудового розслідування при 
його зупиненні та відновленні?  

 

Практичне заняття №6. Процесуальні акти закінчення 

досудового розслідування 

План 

1. Суть, зміст і форма процесуальних актів закінчення досудового 
розслідування.  
2. Постанова про закриття кримінального провадження.  
3. Протокол роз’яснення права на звільнення від кримінальної 
відповідальності. 
4. Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності.  
5. Повідомлення про завершення досудового розслідування та 
надання доступу до матеріалів досудового розслідування.  
6. Обвинувальний акт. Додатки до обвинувального акту.  
7. Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи 
виховного характеру. 
Література: [1-6, 14, 27, 32, 48-51, 54-61, 65-67, 74, 76, 80, 82, 84-

87]. 

Контрольні питання: 

1. Назвіть форми закінчення досудового розслідування. 
2. Що є підставою закриття кримінального провадження? 

3. З яких підстав і за якої умови кримінальне провадження може 
бути закрито слідчим? 

4. Яким є порядок оскарження постанови слідчого, прокурора про 
закриття кримінального провадження? 

5. Що є підставою звільнення особи від кримінальної 
відповідальності?  
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6. Які реквізити повинно містити клопотання прокурора про 
звільнення особи від кримінальної відповідальності? 

7. Яким учасникам кримінального провадження повідомляється 
про закінчення досудового розслідування та надання доступу до 
матеріалів? 

8. Хто складає обвинувальний акт після закінчення досудового 
розслідування? 

9. Які реквізити повинен містити обвинувальний акт? 

10. Які матеріали додаються до обвинувального акту? 

11. Що є підставою для внесення клопотання про застосування 
примусових заходів медичного характеру? 

12. Що є підставою для внесення клопотання про застосування 
примусових заходів виховного характеру? 

13. Які реквізити повинно містити клопотання про застосування 
примусових заходів медичного характеру? 

14. Які реквізити повинно містити клопотання про застосування 
примусових заходів виховного характеру? 

 

Практичне заняття №7. Процесуальні   акти,  що  стосуються  

міжнародного співробітництва під час кримінального 
провадження 

План 

1. Суть, зміст і форма процесуальних актів, які стосуються 
міжнародного співробітництва під час кримінального 
провадження.  
2. Запит (доручення, клопотання) про міжнародну правову 
допомогу.  
3. Протокол про вручення особі документів.  
4. Прохання про тимчасову передачу.  
5. Запит про видачу особи (екстрадицію).  
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6. Клопотання про передання кримінального провадження. 
7. Клопотання про виконання вироку суду іноземної держави.  
8. Запит про передачу засудженої особи. 
Література: [1-4, 8, 42, 48-51, 54-60, 65-67, 74, 76, 77, 80, 82]. 

Контрольні питання: 
1. Яким законодавством врегульовано міжнародне співробітництво 
під час кримінального провадження? 

2. Який орган є центральним органом України з питань 
міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні під 
час досудового розслідування? 

3. Назвіть форми міжнародного співробітництва під час 
кримінального провадження. 
4. Якими є зміст та форма запиту про міжнародну правову 
допомогу? 
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3. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

    

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає пошук 
та опрацювання рекомендованої літератури та підготовку 
рефератів, спрямованих на розвиток самостійності та 
ініціативності. 
Номер завдання визначається за порядковим номером списку в 

академічному журналі. 
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. 
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. 
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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). 
28. Процесуальне оформлення тимчасового доступу до речей і 
документів (клопотання про тимчасовий доступ до речей і 
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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. Суть, зміст і форма процесуальних актів зупинення та 
відновлення досудового розслідування. 
34. Постанова про зупинення досудового розслідування: форма та 
зміст. 
35. Постанова про оголошення розшуку підозрюваного. 
36. Постанова про відновлення досудового розслідування: форма 
та зміст. 
37. Суть, зміст і форма процесуальних актів закінчення досудового 
розслідування. 
38. Постанова про закриття кримінального провадження: форма та 
зміст. 
39. Клопотання про звільнення особи від кримінальної 
відповідальності. 
40. Повідомлення про завершення досудового розслідування та 
надання доступу до матеріалів досудового розслідування. 
41. Обвинувальний акт. Додатки до обвинувального акту. 
42. Запит (доручення, клопотання) про міжнародну правову 
допомогу. Запит про видачу особи (екстрадицію). 

43. 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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