
«КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ» 

Мета: метою викладання  навчальної дисципліни «Кримінально-процесуальні 

документи» є формування знань про вимоги кримінального процесуального закону щодо 

процесуальних документів, що складаються слідчим, прокурором, слідчим суддею і суддею 

(судом) у досудовому і судовому провадженнях;  аналіз проблем, що виникають при їх 

складанні, отримання практичних навиків складання процесуальних документів у 

кримінальному провадженні, що є важливою складовою в підготовці висококваліфікованих 

фахівців для роботи в правоохоронних органах та суді. 

 

Завдання: формування у  студентів правового світогляду та мислення, оволодіння 

студентами сучасними знаннями з метою формування і розвитку їх професійної компетенції 

у сфері кримінального провадження, зокрема отримання необхідного обсягу теоретичних 

знань, вмінь та практичних  навичок складення процесуальних документів як на стадії 

досудового розслідування так і в ході судового розгляду кримінальних справ, оволодіння 

достатнім рівнем правової культури  і правосвідомості для забезпечення прав, свобод та 

інтересів суб’єктів кримінально-процесуальних правовідносин. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинен 

 

знати: 

 

 значення дотримання формальних вимог кримінального процесуального закону в  

кримінальному провадженні для захисту прав і свобод людини;  

 культуру складання, оформлення процесуальних документів як елементи 

професійної етики; 

 поняття, значення, законодавчої регламентації і типової структури (форми) 

кримінальних процесуальних документів; 

 види кримінальних процесуальних документів і вимоги, що ставляться до них; 

 вимоги до якості процесуальних документів, сформульованих у рішеннях 

Європейського суду з прав людини, правових позиціях Конституційного Суду 

України, постановах Пленуму Верховного Суду України, Інформаційних листах 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 

наказах Генерального прокурора України, Міністерства внутрішніх справ України; 

 зміст, підстави винесення, порядок оформлення кримінальних процесуальних 

документів, що складаються під час досудового розслідування та судового 

розгляду в кримінальному провадженні. 

 

вміти:  

 

 аналізувати вимоги закону при складанні процесуальних документів на стадії 

досудового розслідування та судового розгляду в кримінальному провадженні; 

 вільно оперувати поняттями і категоріями щодо процесуального документа, його 

ознак, структури та ін. 

 правильно тлумачити та застосовувати на практиці норми кримінального 

процесуального права в процесі роботи за юридичною спеціальністю; 

 складати основні процесуальні документи кримінального провадження з 

урахуванням вимог, що пред’являються до них (протоколи, постанови, 

обвинувальні акти, проекти ухвал, вироків, апеляційних  та  касаційних скарг); 

 правильно викладати свою думку в рішеннях, що виносяться слідчим, прокурором, 

слідчим суддею та суддею (судом) на стадіях досудового розслідування та судового 

розгляду в кримінальному провадженні; 

 виявляти та усувати помилки у кримінальних процесуальних документах. 

 


