
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС» 

Заняття 1 

Тема 1. Поняття, суть та завдання кримінального процесу України.  

Предмет і система курсу 

1) Поняття кримінального процесу. 

2) Завдання кримінального процесу, його роль у державному 

механізмі контролю над злочинністю. 

3) Історичні форми кримінального процесу. 

4) Система кримінального процесу. Стадії процесу. 

5) Кримінально-процесуальні функції. 

6) Кримінально-процесуальна форма. 

7) Кримінально-процесуальні гарантії (правосуддя, прав особи). 

8) Кримінально-процесуальні акти. 

9) Кримінально-процесуальна доктрина (наука), її предмет, система і 

методи.  

10) Завдання кримінально-процесуальної науки та основні напрямки її 

розвитку.  

11) Кримінально-процесуальна наука і суміжні галузі знань. 

Заняття 2-3 

Тема 2. Засади кримінального провадження  
1) Поняття та значення засад кримінального провадження.  

2) Класифікація засад кримінального провадження.  

3) Загальноправові засади.  

4) Загальнопроцесуальні засади – конституційні гарантії 

справедливого правосуддя.  

5) Конституційні засади правосуддя.  

6) Засади провадження в судових стадіях.  

7) Взаємозв'язок і взаємообумовленість засад кримінального процесу.  

8) Моральні засади судочинства України. 

 

Заняття 4 

Тема 3. Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження 

1. Поняття і класифікація суб’єктів кримінального провадження. 

2. Суд, слідчий суддя, присяжний як суб’єкти кримінально-

процесуальної діяльності. 

3. Сторона обвинувачення. 

4. Сторона захисту. 

5. Потерпілий та його представник у кримінальному процесі. Їх 

процесуальний статус. 

6. Інші учасники кримінального провадження. 

7. Відводи суб’єктів кримінального провадження. 

 

Заняття 5 

Тема 4. Докази і доказування у кримінальному процесі 



1. Поняття доказового права і теорії доказів. 

2. Предмет і межі доказування у кримінальній справі. 

3. Поняття доказів у кримінальній справі. 

4. Належність і допустимість доказів. 

5. Класифікація доказів. 

6. Зміст та основні правила оцінки доказів. 

7. Суб’єкти доказування. 

8. Характеристика окремих видів доказів. 

 

Заняття 6 

Тема 5. Заходи забезпечення кримінального провадження 

1. Поняття та значення заходів забезпечення кримінального 

провадження. Відмежування процесуального примусу від сфери вільного 

волевиявлення. 

2. Види заходів забезпечення кримінального провадження та загальні 

правила їх застосування. 

3. Виклик, слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. 

4. Накладення грошового стягнення. Загальні положення накладення 

грошового стягнення. 

5. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. 

6. Відсторонення від посади. 

7. Тимчасовий доступ до речей і документів. 

8. Тимчасове вилучення майна: підстави та порядок. 

9. Арешт майна: підстави, розгляд клопотання та вирішення. 

10. Запобіжні заходи. 

11. Загальні положення про запобіжні заходи. Мета і підстави їх 

застосування. 

12. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу. 

13. Види запобіжних заходів. Особисте зобов’язнання. Особиста 

порука. Домашній арешт. Застава. Тримання під вартою. 

14. Затримання особи. Види, процесуальний порядок затримання. 

 

Заняття 7 
 

Тема 6. Загальні положення досудового розслідування. Слідчі дії. 

1. Суть, завдання і значення стадії досудового розслідування. Форми 

досудового розслідування. Дізнання. Поняття та завдання.  

2. Досудове слідство. Органи досудового слідства (слідчі підрозділи). 

Критерії розмежування досудового і судового слідства. 

3. Початок провадження досудового розслідування.  

4. Підслідність кримінальних справ: поняття, види. Початок, місце і 

строки провадження дізнання і досудового слідства. Об’єднання і виділення 

кримінальних справ. Розслідування кримінальних справ групою слідчих.  

5. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його 

завершення. 



6. Недопустимість розголошення відомостей досудового 

розслідування. 

7. Слідчі гласні та негласні (розшукові) дії: поняття, ознаки, види 

(система). Загальні умови (правила) провадження слідчих (розшукових) дій. 

Співвідношення слідчих і процесуальних дій слідчого.  

8. Загальна характеристика слідчих (розшукових) дій. 

 

Заняття 8 

Тема 7. Повідомлення про підозру. Зупинення та закінчення досудового 

розслідування та продовження його строку.  

1. Випадки повідомлення про підозру. 

2. Зміст письмового повідомлення про підозру. 

3. Вручення письмового повідомлення про підозру. 

4. Зміна повідомлення про підозру. 

5. Підстви та порядок зупинення досудового розслідування. 

6. Загальні положення та форми закінчення досудового 

розслідування. 

7. Закриття кримінального провадження. 

8. Звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

9. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням. 

Заняття 9 

Тема 8. Кримінальне провадження в суді 

1. Підготовче провадження. Суть та завдання. 

2. Вирішення питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду. 

3. Суть і завдання стадії судового розгляду.  

4. Основні частини судового засідання.  

5. Судові дебати та останнє слово обвинувчаченого. 

6. Вихід суду для постановлення вироку та таємниця наради суддів. 

7. Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку. 

8. Види судових рішень. Законність, обґрунтованість і вмотивованість 

судових рішень. 

9. Поняття і загальна характеристика апеляційного провадження. 

Суть і завдання стадії перегляду вироків і ухвал суду в апеляційному 

порядку. Основні риси апеляційного провадження. Судові рішення, на які 

може бути подана апеляція. Суди, які розглядають справу в апеляційному 

порядку. Особи, які мають право подати апеляцію.  

10. Суть і завдання касації за чинним законодавством.  

11. Перегляд судових рішень Верховним Судом України. 

 

Заняття 10 

Тема 9. Особливі порядки кримінального провадження. 

1. Загальна характеристика особливостей провадження у справах про 

злочини неповнолітніх.  

2. Судовий розгляд у справах про злочини неповнолітніх.  



3. Мета та підстави застосування примусових заходів медичного 

характеру. Види примусових заходів медичного характеру.  

4. Провадження досудового слідства в справах осіб, які вчинили 

суспільне небезпечне діяння в стані неосудності або злочин у стані 

обмеженої осудності, а також осіб, які захворіли після вчинення злочину на 

психічну хворобу.  

5. Запобіжні заходи, що можуть бути застосовані стосовно особи, до 

якої можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру. 

6. Закінчення кримінального провадження у справах про діяння осіб, 

визнаних неосудними або обмежено осудними.  

7. Судовий розгляд справ про застосування примусових заходів 

медичного характеру.  

8. Кримінальне провадження на підставі угод. 

9. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. 

10. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. 

11. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять 

державну таємницю. 

12. Кримінальне провадження на території дипломатичних 

представництв, консульських установ України, на повітряному, морському 

чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з 

розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, 

розташованого в Україні. 

 

 

 

Програмові вимоги до складання екзамену  

з навчальної дисципліни «Кримінальний процес» 

1. Загальні положення досудового розслідування.  

2. Початок досудового розслідування.  

3. Недопустимість розголошення відомостей досудового 

розслідування. 

4. Об’єднання і виділення матеріалів кримінального провадження. 

5. Загальні умови (правила) провадження слідчих (розшукових) дій.  

6. Слідчі (розшукові) дії: поняття, ознаки, види (система).  

7. Співвідношення слідчих і процесуальних дій слідчого.  

8. Види, процесуальні умови та порядок проведення пред’явлення для 

впізнання.  

9. Призначення і проведення експертизи у кримінальному 

провадженні.  

10. Проведення допиту, впізнання в режимі відеоконференції. 

11. Обшук: поняття та мета проведення.  

12. Огляд: поняття і види. Підстави для проведення огляду.  

13. Процесуальні умови і порядок проведення огляду.  

14. Процесуальні умови та порядок проведення допиту.  

15. Процесуальні умови та порядок проведення обшуку.  



16. Допит неповнолітньої або малолітньої особи.  

17. Допит свідка і потерпілого. Порядок виклику на допит.  

18. Підстави, процесуальні умови і порядок призначення експертизи.  

19. Одержання зразків для експертного дослідження: умови, підстави 

та порядок проведення.  

20. Одночасний допит двої або більше вже допитаних осіб: поняття, 

підстава та мета проведення. 

21. Особливості проведення огляду житла чи іншого володіння особи.  

22. Освідування: поняття, мета, умови і порядок проведення.  

23. Слідчий екмперимент. Поняття, завдання, процесуальний порядок 

проведення. 

24. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії. 

25. Аудіо-, відеоконтроль особи та місця. 

26. Контроль за вчиненням злочину. 

27. Втручання у приватне спілкування. Загальні положення втручання 

у приватне спілкування. 

28. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 

володіння особи. 

29. Накладення арешту на кореспонденцію. 

30. Слідчі (розшукові) дії під час досудового розслідування 

кримінальних проступків. 

31. Повідомлення про підозру. Процесуальний порядок, випадки. 

Зміна повідомлення про підозру. 

32. Підстави та порядок зупинення досудового розслідування. 

33. Загальні положення та форми закінчення досудового 

розслідування. 

34. Закриття кримінального провадження. 

35. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням. 

36. Звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

37. Продовження строків досудового розслідування. 

38. Підготовче судове засідання. 

39. Матеріали кримінального провадження (кримінальна справа) та 

право на ознайомлення з ними. 

40. Строки і загальний порядок судового розгляду. 

41. Суть і завдання стадії судового розгляду.  

42. Основні частини судового засідання та їх характеристика.  

43. Безперервність судового розгляду. 

44. Межі судового розгляду.  

45. Незмінність складу суду. Запасний суддя. Головуючий у судовому 

засіданні. 

46. Відкриття судового засідання. Початок судового розгляду. 

47. Судові дебати та останнє слово обвинувчаченого. 

48. Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку. 

49. Види судових рішень. Законність, обґрунтованість і вмотивованість 

судових рішень. 



50. Поняття і значення вироку як акту правосуддя.  

51. Законність, обґрунтованість, справедливість і вмотивованість 

вироку. Види вироків.  

52. Підстави винесення виправдувального вироку.  

53. Ухвалення судового рішення і окрема думка судді.  

54. Провадження в суді присяжних. 

55. Перевірка законності і обґрунтованості вироків та інших рішень 

суду як необхідна умова здійснення правосуддя в кримінальних справах.  

56. Поняття і загальна характеристика апеляційного провадження.  

57. Суть і завдання стадії перегляду вироків і ухвал суду в 

апеляційному порядку.  

58. Основні риси апеляційного провадження. Судові рішення, на які 

може бути подана апеляція.  

59. Повноваження суду апеляційної інстанції за результатами розгляду 

апеляційної скарги. 

60. Порядок виконання судового рішення у кримінальному 

провадженні. 

61. Суть і завдання касації за чинним законодавством.  

62. Основні риси касаційного провадження. 

63. Суб’єкти та строки касаційного оскарження. Касаційніий суд.  

64. Перегляд судових рішень Верховним Судом України. 

65. Повноваження Верховного Суду України за наслідками розгляду 

справи. 

66. Підстави для здійснення кримінального провадження за 

нововиявленими обставинами. 

67. Перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. 

68. Загальна характеристика особливостей провадження у справах про 

злочини неповнолітніх.  

69. Необхідність і значення особливостей провадження в справах про 

злочини неповнолітніх.  

70. Особливості досудового слідства в справах про злочини 

неповнолітніх.  

71. Затримання та запобіжні заходи, що застосовуються до 

неповнолітніх. 

72. Мета та підстави застосування примусових заходів медичного 

характеру.  

73. Провадження досудового слідства в справах осіб, які вчинили 

суспільне небезпечне діяння в стані неосудності або злочин у стані 

обмеженої осудності, а також осіб, які захворіли після вчинення злочину на 

психічну хворобу.  

74. Судовий розгляд справ про застосування примусових заходів 

медичного характеру.  

75. Кримінальне провадження на підставі угод. 

76. Угоди у кримінальному провадженні. Ініціювання та укладення 

угоди. 



77. Угода про примирення та її зміст. 

78. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. 

79. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. 

80. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять 

державну таємницю. 

81. Кримінальне провадження на території дипломатичних 

представництв, консульських установ України, на повітряному, морському 

чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з 

розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, 

розташованого в Україні. 



 


