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Питання, що передбачені для самостійного опрацювання з навчальної 
дисципліни  

«Кримінальний процес» 
 

№ 
З/П 

Назва розділу, 
модуля, теми, з 
якої виносяться 

питання на 
самостійне 

опрацювання 

Перелік питань, що вивчаються  студентом самостійно 

Змістовий модуль І. Загальні положення. Заходи забезпечення кримінального 
провадження. 

1. Поняття, завдання і 
система 
кримінального 
процесу.  

 

1. Форми та їх  кримінального процесу. 
2. Завдання та функції кримінального процесу. 
3. Особливості окремих стадій кримінального процесу. 
4. Кримінально-процесуальна форма, функції, відносини та 
гарантії. 

2. Кримінальне 
процесуальне 
законодавство. 
. 

1. Поняття та значення кримінального процесуального права. 
2. Джерела кримінального процесуального права. 
3. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних 
норм. 
4. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, 
часі та щодо осіб 

3. Засади 
кримінального 
провадження. 

  

1. Поняття, зміст, значення і класифікація засад кримінального 
провадження. 
2. Конституційні засади кримінального провадження. 
3. Спеціальні засади кримінального провадження та їх 
характеристика. 

4.  Учасники 
кримінального 
провадження».  

  

1. Поняття і класифікація учасників кримінального 
провадження. 
2. Суд, сторони кримінального провадження та потерпілий. 
3. Інші учасники кримінального провадження. 

5. Докази і 
доказування.  

1. Загальні положення доказової діяльності в кримінальному 
провадженні. 
2. Предмет та межі доказування. 
3. Поняття доказів, їх основні ознаки. 
4. Джерела доказів та їх види. 

6. Відшкодування 
шкоди у 
кримінальному 
провадженні.  

  

1. Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню у  
кримінальному провадженні. 
2. Поняття, значення, предмет та підстави цивільного позову 
про відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої 
кримінальним правопорушенням. 
3. Відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої 
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 
правоохоронних органів та суду. 

7. Процесуальні строки 
і витрати. 
 

1. Поняття процесуальних строків та їх значення у 
кримінальному процесі. 
2. Класифікація строків у кримінальному процесі. 
3. Порядок обчислення процесуальних строків. 
4. Поняття і види процесуальних витрат. 
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8.  Заходи забезпечення 
кримінального 
провадження. 
 

1.Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального 
провадження. Загальні правила їх застосування. 
2. Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх 
застосування. 
3. Загальний порядок застосування, зміни та скасування 
запобіжних заходів. 
4. Порядок застосування окремих видів запобіжних заходів. 
5. Інші заходи забезпечення кримінального провадження. 

Змістовий модуль ІІ. Досудове розслідування. Судове провадження. Особливі порядки 
кримінального провадження. Виконання судових рішень. Міжнародне 

співробітництво під час кримінального провадження. 
9. Загальні положення 

досудового 
розслідування.  
 

1. Поняття стадії досудового розслідування. 
2. Форми досудового розслідування: дізнання та досудове 
слідство. 
3. Поняття та характеристика загальних положень досудового 
розслідування. 

10 Слідчі (розшукові) 
дії. 

 

1. Поняття і значення слідчих (розшукових) дій, умови та 
підстави їх проведення. 
2. Класифікація слідчих (розшукових) дій та їх види. 
3. Процесуальна характеристика окремих слідчих 
(розшукових) дій. 

11. Повідомлення про 
підозру. 

 

1. Поняття, зміст та значення повідомлення особи про підозру 
2. Зміст і форма письмового повідомлення про підозру 
3. Порядок повідомлення про підозру. Допит підозрюваного. 
4. Зміна повідомлення про підозру. 

12.  Зупинення і 
закінчення 
досудового 
розслідування.  

 

1. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення 
досудового розслідування. 
2. Форми закінчення досудового розслідування. 
3. Закриття кримінального провадження. 
4. Звільнення особи від кримінальної відповідальності. 
5. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про 
застосування примусових заходів виховного чи медичного 
характеру. 

13. Оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності 
під час досудового 
розслідування. 

 

1.Поняття і суть оскарження рішень, дій чи бездіяльності під 
час досудового розслідування. 
2.Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів 
досудового розслідування. 
3. Порядок оскарження ухвал слідчого судді. 
4. Порядок оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності 
прокурора. 
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14. Підсудність та 
підготовче судове 
провадження. 
 
 

1. Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні. 
2. Поняття, суть і значення підготовчого провадження. 
3. Порядок і строки підготовчого провадження. 
4. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. 

15. Судовий розгляд. 
 

1. Поняття, суть і значення стадії судового розгляду. 
2. Загальні положення судового розгляду у кримінальному 
провадженні. 
3. Межі судового розгляду. 
4. Процедура судового розгляду. 

16. Провадження з 
перегляду судових 
рішень. 

 

1. Поняття, сутність та межі перегляду рішень в апеляційному 
порядку. 
2. Об’єкти та суб’єкти апеляційного провадження. 
3. Строки та процесуальний порядок призначення й розгляду 
справи в апеляційному порядку. 

17. Виконання судових 
рішень. 
 

1. Поняття, значення, підсумкові рішення стадії виконання 
судових рішень у кримінальних справах. 
2. Набрання судовим рішенням законної сили. 
3. Звернення судового рішення до виконання. Відстрочка 
виконання вироку. 

18. Міжнародне 
співробітництво під 
час кримінального 
провадження. 
 

1. Поняття, завдання та правова основа міжнародного 
співробітництва під час кримінального провадження. 
2. Процесуальний порядок надання міжнародної правової 
допомоги під час проведення процесуальних дій. 
3. Сутність видачі (екстрадиції) особи, яка вчинила злочин. 
4. Кримінальне провадження у порядку перейняття. 
5. Визнання та виконання вироків іноземних судів та передання 
засуджених осіб. 

19. Особливі порядки 
кримінального 
провадження. 
 

1. Поняття кримінально-процесуальної форми. 
2. Кримінальне провадження на підставі угод. 
3. Кримінальне провадження у формі приватного 
обвинувачення. 
4. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. 
5. Кримінальне провадження щодо інших видів кримінального 
провадження. 

 

 


