
Програмові вимоги до складання заліку 
1. Види і структура кримінально-процесуальних норм.  
2. Витрати на правову допомогу у кримінальному провадженні. 
3. Встановлення процесуальних строків прокурором, слідчим суддею, 

судом. 
4. Джерела кримінально-процесуального права. 
5. Диференціація кримінально-процесуальної форми. 
6. Експерт; спеціаліст як учасники кримінального провадження. 
7. Забезпечення права на захист як засада кримінального 

провадження. 
8. Забезпечення права на свободу і особисту недоторканність у 

кримінальному провадженні. 
9. Завдання кримінального процесу, його роль у державному 

механізмі контролю над злочинністю.  
10. Завдання кримінально-процесуальної науки та основні напрямки її 

розвитку.  
11. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні. 
12. Засада гласності і відкритості судового провадження. 
13. Засада змагальності сторін та свободи у наданні ними суду своїх 

доказів і в доведенні перед судом їх переконливості. 
14. Засада недоторканності житла чи іншого володіння особи у 

кримінальному провадженні. 
15. Засоби забезпечення виконання кримінально-процесуальних норм: 

переконання, примус і відповідальність при застосуванні цих норм.  
16. Захисник як учасник кримінального провадження. 
17. Змішана (або континентальна) форма кримінального процесу. 

Основні шляхи подальшого удосконалення кримінального процесу в Україні. 
18. Інквізиційний (слідчо-розшуковий) кримінальний процес.  
19. Історичні форми кримінального процесу.  
20. Керівник органу досудового розслідування як учасник 

кримінального провадження. 
21. Кримінально-процесуальна доктрина (наука), її предмет, система і 

методи.  
22. Кримінально-процесуальна наука і суміжні галузі знань. 
23. Кримінально-процесуальна форма.  
24. Кримінально-процесуальний інститут відводів.  
25. Кримінально-процесуальні відносини.  
26. Кримінально-процесуальні гарантії правосуддя.  
27. Кримінально-процесуальні функції.  
28. Моральні засади кримінально-процесуальної діяльності. 
29. Невтручання у приватне життя як засада кримінального 

провадження. 
30. Недоторканність права власності як засада кримінального 

провадження. 



31. Норми права і норми моралі в кримінально-процесуальній 
діяльності.  

32. Обвинувальний (змагальний) кримінальний процес.  
33. Обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні. 
34. Обставини, які виключають участь слідчого судді, судді або 

присяжного в кримінальному провадженні. 
35. Обчислення процесуальних строків. Додержання процесульних 

строків. 
36. Оперативні підрозділи як учасник кримінального провадження. 
37. Органи досудового розслідування як суб’єкт кримінального 

провадження. 
38. Підозрюваний як учасник кримінального провадження. 
39. Підстави для відводу у кримінальному провадженні захисника, 

представника. 
40. Підстави для відводу у кримінальному провадженні прокурора, 

слідчого. 
41. Поняття кримінального процесу.  
42. Поняття кримінально-процесуального права.  
43. Поняття процесуальних строків.  
44. Поняття суб'єктів кримінального процесу та їх класифікація.  
45. Поняття та види процесуальних витрат. 
46. Поняття та значення засад кримінального провадження.  
47. Порядок прийняття рішення про застосування заходів безпеки у 

кримінальному провадженні.  
48. Потерпілий і його представник як учасники кримінального 

провадження. 
49. Презумпція невинуватості як конституційне право особи та засада 

кримінального провадження. 
50. Приводи і підстави для забезпечення безпеки у кримінальному 

провадженні.  
51. Прокурор як учасник кримінального провадження. 
52. Протокол та додатки до нього. Застосування технічних засобів 

фіксування кримінального провадження.  
53. Процесуальні гарантії прав і законних інтересів людини у 

кримінальному судочинстві. 
54. Публічність як засада кримінального провадження. 
55. Розумність строків як загальна засада кримінального провадження. 
56. Свідок як учасник кримінального провадження. 
57. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких 

родичів та членів сім’ї – загальна засада кримінального провадження. 
58. Система кримінального процесу. Стадії процесу. 
59. Слідчий як учасник кримінального провадження. 
60. Сторона захисту у кримінальному провадженні. 
61. Сторона обвинувачення у кримінальному провадженні. 



62. Суб'єкти, які мають право на державний захист у кримінальному 
провадженні.  

63. Суд, слідчий суддя, присяжний як учасники кримінально-
процесуальної діяльності. 

64. Таємниця спілкування як засада кримінального провадження. 
65. Фактори, що зумовлюють необхідність державного захисту суддів, 

працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які сприяють 
кримінальному судочинству.  

66. Форми фіксування кримінального провадження. 
67. Цивільний позивач і відповідач та їх представники як учасники 

кримінального провадження. 
68. Чинність кримінально-процесуального закону в часі. 
69. Чинність кримінально-процесуального закону в просторі. 
70. Чинність кримінально-процесуального закону щодо окремих осіб.  
71. Шляхи здійснення основних кримінально-процесуальних функцій: 

обвинувачення, захисту, вирішення кримінальної справи.  



Програмові вимоги до складання екзамену 
1. Арешт майна: підстави, розгляд клопотання та вирішення. 
2. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення 

(екстрадиція). 
3. Види відшкодування (компенсації) реабілітованому шкоди та 

відновлення його прав.  
4. Види заходів забезпечення кримінального провадження. 
5. Види і структура кримінально-процесуальних норм.  
6. Види процесуальних джерел доказів.  
7. Виклик, слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. 
8. Висновок експерта як джерело доказів.  
9. Відмежування процесуального примусу у кримінальному 

провадженні від сфери вільного волевиявлення. 
10. Відсторонення від посади як захід забезпечення кримінального 

провадження.  
11. Встановлення істини – мета кримінально-процесуального 

доказування.  
12. Джерела кримінально-процесуального права. 
13. Диференціація кримінально-процесуальної форми. 
14. Доказове право і теорія доказів у кримінальному процесі.  
15. Доказове право у кримінальному процесі зарубіжних країн. 
16. Документи як джерело доказів. 
17. Домашній арешт як запобіжний захід.  
18. Експерт; спеціаліст як суб’єкти кримінального провадження. 
19. Забезпечення права на захист як засада кримінального 

провадження. 
20. Забезпечення права на свободу і особисту недоторканність у 

кримінальному провадженні. 
21. Завдання кримінального процесу, його роль у державному 

механізмі контролю над злочинністю.  
22. Загальна характеристика кримінального процесу Англії. 
23. Загальна характеристика кримінального процесу Російської 

Федерації. 
24. Загальна характеристика кримінального процесу США.  
25. Загальна характеристика кримінального процесу Франції.  
26. Загальна характеристика кримінального процесу ФРН. 
27. Загальні засади міжнародного співробітництва. 
28. Загальні положення про запобіжні заходи. Мета і підстави їх 

застосування. 
29. Загальні положення тимчасового обмеження у користуванні 

спеціальним правом та тимчасового вилучення документів, які посвідчують 
користування спеціальним правом. 

30. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального 
провадження.  



31. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні. 
32. Законодавство, що регулює міжнародне співробітництво під час 

кримінального провадження. 
33. Запобіжні заходи у системі заходів забезпечення кримінального 

провадження. 
34. Засада гласності і відкритості судового провадження. 
35. Засада змагальності сторін та свободи у наданні ними суду своїх 

доказів і в доведенні перед судом їх переконливості. 
36. Засада недоторканності житла чи іншого володіння особи у 

кримінальному провадженні. 
37. Засоби забезпечення виконання кримінально-процесуальних норм: 

переконання, примус і відповідальність при застосуванні цих норм.  
38. Застава як запобіжний захід.  
39. Затримання особи. Види, процесуальний порядок затримання. 
40. Захисник як суб’єкт кримінального провадження. 
41. Захист порушених злочином майнових та особистих немайнових 

прав потерпілого як кримінально-процесуальна функція.  
42. Зберігання речових доказів і документів і вирішення питання про 

них. 
43. Зміст та основні правила оцінки доказів.  
44. Змішана (або континентальна) форма кримінального процесу. 

Основні шляхи подальшого удосконалення кримінального процесу в Україні. 
45. Інквізиційний (слідчо-розшуковий) кримінальний процес.  
46. Інститут реабілітації у кримінальному процесі: поняття, загальна 

характеристика, правова основа.  
47. Історичні форми кримінального процесу.  
48. Керівник органу досудового розслідування як суб’єкт 

кримінального провадження. 
49. Кримінальне провадження в порядку перейняття. 
50. Кримінально-процесуальна доктрина (наука), її предмет, система і 

методи.  
51. Кримінально-процесуальна наука і суміжні галузі знань. 
52. Кримінально-процесуальна форма.  
53. Кримінально-процесуальний інститут відводів.  
54. Кримінально-процесуальні відносини.  
55. Кримінально-процесуальні гарантії правосуддя.  
56. Кримінально-процесуальні функції.  
57. Межі повноважень експерта. Доказове значення допиту експерта. 
58. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. 
59. Моральні засади кримінально-процесуальної діяльності. 
60. Накладення грошового стягнення як захід забезпечення 

кримінального провадження.  
61. Належність і допустимість доказів.  
62. Невтручання у приватне життя як засада кримінального 

провадження. 



63. Недоторканність права власності як засада кримінального 
провадження. 

64. Незаконне засудження як підстава відшкодування шкоди при 
реабілітації.  

65. Норми права і норми моралі в кримінально-процесуальній 
діяльності.  

66. Обвинувальний (змагальний) кримінальний процес.  
67. Обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні. 
68. Обов’язок доказування і презумпція невинуватості.  
69. Обов'язкове призначення експертизи.  
70. Обов'язок доказування і обґрунтування цивільного позову у 

кримінальній справі.  
71. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу. 
72. Обставини, які виключають участь слідчого судді, судді або 

присяжного в кримінальному провадженні. 
73. Обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального 

провадження. 
74. Обчислення процесуальних строків. Додержання процесульних 

строків. 
75. Оперативні підрозділи як суб’єкт кримінального провадження. 
76. Органи досудового розслідування як суб’єкт кримінального 

провадження. 
77. Особиста порука як запобіжний захід.  
78. Особисте зобов’язання як запобіжний захід.  
79. Особливості оцінки допустимості показань підозрюваного.  
80. Особливості предмету доказування у справах про застосування 

примусових заходів медичного характеру. 
81. Оцінка доказів за внутрішнім переконанням слідчого, прокурора і 

судді.  
82. Підозрюваний як суб’єкт кримінального провадження. 
83. Підстави для відводу у кримінальному провадженні захисника, 

представника. 
84. Підстави для відводу у кримінальному провадженні прокурора, 

слідчого. 
85. Підстави і умови відшкодування (компенсації) шкоди, завданої 

громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, 
прокуратури і суду.  

86. Показання з чужих слів. 
87. Показання обвинуваченого і підозрюваного як джерело доказів.  
88. Показання свідка і потерпілого як джерело доказів.  
89. Поняття доказу. Відмінність доказів від інших видів інформації, 

яка знаходиться у розпорядженні суб’єктів доказування. 
90. Поняття і характер істини в кримінальному судочинстві.  
91. Поняття кримінального процесу.  
92. Поняття кримінально-процесуального права.  



93. Поняття предмету доказування та його структура.  
94. Поняття процесуальних строків.  
95. Поняття речових доказів, їх види.  
96. Поняття учасників кримінального провадження та їх класифікація.  
97. Поняття та види процесуальних витрат. 
98. Поняття та значення засад кримінального провадження.  
99. Поняття та значення заходів забезпечення кримінального 

провадження.  
100. Поняття цивільного позову. Його предмет і підстави.  
101. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної громадянину 

неправомірними діями органів розслідування та суду.  
102. Порядок здійснення виклику у кримінальному провадженні. 
103. Порядок прийняття рішення про застосування заходів безпеки у 

кримінальному провадженні.  
104. Порядок та умови перейняття кримінального провадження від 

іноземних держав. 
105. Потерпілий і його представник як суб’єкти кримінального 

провадження. 
106. Права, обов'язки і відповідальність свідка. 
107. Предмет доказування і склад злочину.  
108. Предмет доказування у справах про злочини неповнолітніх.  
109. Презумпція невинуватості як конституційне право особи та 

засада кримінального провадження. 
110. Приводи і підстави для забезпечення безпеки у кримінальному 

провадженні.  
111. Проблема відшкодування шкоди громадянинові при закритті 

провадження в зв'язку з нереабілітуючими обставинами. 
112. Прокурор як суб’єкт кримінального провадження. 
113. Протокол та додатки до нього. Застосування технічних засобів 

фіксування кримінального провадження.  
114. Процес доказування та його структура. Елементи процесу 

доказування.  
115. Процесуальне закріплення речових доказів.  
116. Процесуальний порядок взяття особи під варту. 
117. Процесуальний порядок застосування запобіжних заходів та 

продовження строків їх застосування. 
118. Процесуальні гарантії прав і законних інтересів людини у 

кримінальному судочинстві. 
119. Процесуальні дії, які можуть бути проведені в порядку надання 

міжнародної правової допомоги. 
120. Процесуальні засоби (способи) захисту порушених злочином 

майнових та інших прав потерпілих.  
121. Публічність як засада кримінального провадження. 
122. Речові докази як джерело доказів.  



123. Розумність строків як загальна засада кримінального 
провадження. 

124. Свідок як суб’єкт кримінального провадження. 
125. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких 

родичів та членів сім’ї – загальна засада кримінального провадження. 
126. Система кримінального процесу. Стадії процесу. 
127. Слідчий як суб’єкт кримінального провадження. 
128. Співвідношення предмету показань підозрюваного 

(обвинуваченого) і свідка.  
129. Співвідношення презумпції невинуватості особи і здійснення 

функцій захисника у справі.  
130. Співвідношення презумпції невинуватості особи і реалізації 

обов’язку доказування.  
131. Сторона захисту у кримінальному провадженні. 
132. Сторона обвинувачення у кримінальному провадженні. 
133. Суб'єкти відшкодування шкоди, неправомірно заподіяної 

громадянину органами розслідування та суду. 
134. Суб'єкти доказування, їх класифікація. Обов'язок доказування.  
135. Суб'єкти, які мають право на державний захист у кримінальному 

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

процесуальної діяльності. 
137. Таємниця спілкування як засада кримінального провадження. 
138. Тимчасове вилучення майна: підстави та порядок. 
139. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом як 

захід забезпечення кримінального провадження.  
140. Тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення 

кримінального провадження.  
141. Тримання під вартою як запобіжний захід.  
142. Фактори, що зумовлюють необхідність державного захисту 

суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які сприяють 
кримінальному судочинству.  

143. Форми фіксування кримінального провадження. 
144. Цивільний позивач і відповідач та їх представники як суб’єкти 

кримінального провадження. 
145. Цивільний позов – основний спосіб захисту порушених злочином 

майнових та немайнових прав потерпілих осіб.  
146. Чинність кримінально-процесуального закону в просторі. 
147. Чинність кримінально-процесуального закону в часі. 
148. Чинність кримінально-процесуального закону щодо окремих 

осіб.  
149. Шляхи здійснення основних кримінально-процесуальних 

функцій: обвинувачення, захисту, вирішення кримінальної справи.  
 
 
 



Структура курсу. 
 

Назви тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усьо
го 

у тому числі 
усього 

у тому числі 
л п ін

д 
с.р
. 

л п інд с.р
. 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 
3 курс 4 курс 

1. Поняття, суть та 
завдання криміналь-
ного процесу. 
Предмет і система 
курсу 

18 4 4  10 8    8 

2. Кримінально-
процесуальне право 
України і його 
джерела 

15    15 8    8 

3. Засади 
криміналь-ного 
провадження 

22 6 6  10 15 1 2  12 

4. Суд, сторони та 
інші учасники 
кримінального 
провадження 

28 8 10  10 14 1 1  12 

5. Забезпечення 
безпеки осіб, які 
беруть участь у 
кримінальному 
судочинстві 

15    15 10 1 1  8 

6. Процесуальні 
строки і витрати. 
Фіксування 
кримінального 
провадження 

14 2 2  10 9 1   8 

7. Докази і 
доказування в 
кримінальному про-
цесі 

14 2 2  10 11 1   10 

8. Характеристика 
окремих видів 
доказів 

16 2 4  10 12 1 1  10 

9. Заходи 
забезпечення 22 6 6  10 10 1 1  8 



кримінального 
провадження 
10. Відшкодування 
(компенсація) 
шкоди у 
кримінальному 
провадженні 

10    10 9 1   8 

11. Реабілітація у 
кримінальному 
процесі 

10    10 9 1   8 

12. Міжнародне 
співробітництво у 
кримінальному 
провадженні 

14 2 2  10 9 1   8 

13. Кримінальний 
процес зарубіжних 
країн 

10    10 8    10 

Усього: 108 32 36  140 132 10 6  116 
 


