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 ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Процесуальні документи 

у кримінальному судочинстві» складена відповідно до освітньо-професійної програми за 

спеціальністю 081 Право.  

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є складання кримінально-

процесуальних документів: постанов, ухвал, клопотань, протоколів, доручень, 

повідомлень, обвинувальних актів, вироків тощо. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: «Кримінальний процес», «Кримінальне право», 

«Організація судових та правоохоронних органів», «Конституційне право», «Виконавче 

провадження», «Цивільний процес», «Процесуальні документи у цивільному судочинстві 

справах», «Судове діловодство», «Юридична деонтологія», «Правова статистика» та інші. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Процесуальні документи у 

кримінальному судочинстві» - це закріплення, розширення та поглиблення студентами 

знань норм кримінального процесуального права України, вироблення навиків 

самостійного аналізу кримінального процесуального закону, прийняття рішень у 

практичних ситуаціях та оволодіння методикою складання кримінально-процесуальних 

документів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Процесуальні документи у 

кримінальному судочинстві» є продовження формування у студентів системи знань про 

основні види процесуальних рішень і документування у кримінальному процесі; 

вироблення навичок самостійного вивчення матеріалів кримінальної справи, прийняття 

рішень і грамотного складання процесуальних документів; опанування методологію 

застосування теоретичних знань кримінально-процесуального закону до конкретних 

життєвих фактів і ситуацій. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- основні нормативні і науково-методичні основи документування у кримінальному 

процесі; 

- поняття, вимоги і значення процесуальної форми; 

- правовий механізм прийняття кримінально-процесуальних актів; 

- класифікацію, характеристику основних кримінально-процесуальних актів і вимоги 

до них. 

вміти : 

- правильно тлумачити і застосовувати норми матеріального і процесуального права 

при складанні процесуальних документів по кожній темі спецкурсу; 

- грамотно обґрунтовувати процесуальні рішення, правильно фіксувати результати 

слідчих і судових дій; 

- застосовувати криміналістичну техніку під час проведення слідчих дій і правильно 

відображати це в процесуальних документах, що складаються;  

- визначати, обґрунтовувати і відстоювати свою правову позицію; 

- захищати права, свободи і законні інтереси громадян, юридичних осіб, інтереси 

суспільства і держави.  

 

 

 

 

 



4 

 

  

 

 

1.4. Статус навчальної дисципліни у структурі освітньо-професійної програми: 

вибіркова. 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

МОДУЛЬ 1. Поняття документів та їх складення на стадії досудового розслідування. 

Тема 1. Процесуальні документи стадії досудового розслідування 

Тема 2. Складання протоколів слідчих дій. 

Тема 3. Процесуальне оформлення рішень на стадії досудового розслідування. 

Тема 4. Повідомлення про підозру, запобіжні заходи. 

Тема 5. Складання слідчим процесуальних документів при закінченні  

досудового розслідування. 

МОДУЛЬ 2. Складення процесуальних документів на судових стадіях. 

Тема 6. Судовий розгляд - основна стадія кримінального процесу. 

Тема 7. Провадження в суді апеляційної, касаційної інстанцій і при перегляді судових 

рішень за нововиявленими обставинами. 

Тема 8. Виконання судових рішень. 
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