
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

„ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ” 

КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ 

з навчальної дисципліни ,,КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС” 

для студентів напряму підготовки 

6.030401 „ПРАВОЗНАВСТВО” 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та схвалено 

на засіданні кафедри 

правознавства 

31 травня 2016 року 

протокол № 10 

Зав. кафедри 

__________  

проф. Лаврик Г.В. 

 

 

 

 

 

Полтава – 2016 



1. Поняття, сутність та форми кримінального процесу. 

2. Завдання кримінального процесу. 

3. Взаємозв'язок кримінального і кримінального процесуального права.  

4. Кримінальне процесуальні правовідносини: поняття, структура, 

специфічні риси. 

5. Кримінальне процесуальна форма та її диференціація. 

6.  Кримінальне процесуальний закон як основне джерело кримінального 

процесуального права. 

7. Система стадій кримінального процесу. 

8. Поняття, сутність і значення кримінального процесуального права. 

9. Джерела кримінального процесуального права. 

10. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм. 

11. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі та 

щодо осіб. 

12. Поняття, значення і класифікація засад кримінального провадження. 

13. Конституційні засади кримінального провадження. 

14. Спеціальні засади кримінального провадження та їх характеристика.  

15.  Поняття і класифікація учасників кримінального провадження. 

16. Суд, сторони кримінального провадження та потерпілий. 

17. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

провадженні. 

18. Поняття доказів у кримінальному процесі. Вимоги, які 

пред'являються до доказів. 

19. Класифікація доказів та їх практичне значення. 

20. Характеристика процесу доказування.  

21. Поняття та види процесуальних джерел доказів: показання, речові 

докази, документи, висновки експертів. 

22. Загальні положення доказової діяльності в кримінальному 

провадженні. 

23. Предмет та межі доказування. 

24. Поняття доказів, їх основні ознаки. 

25. Джерела доказів та їх види.  

26. Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню у  

кримінальному провадженні. 

27. Поняття, значення, предмет та підстави цивільного позову про 

відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням. 

28. Відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю правоохоронних органів та суду.   

29. Поняття процесуальних строків та їх значення у кримінальному 

процесі. 

30. Класифікація строків у кримінальному процесі. 

31. Порядок обчислення процесуальних строків. 



32. Поняття і види процесуальних витрат. 

33. Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального 

провадження. Загальні правила їх застосування. 

34. Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх застосування. 

35. Загальний порядок застосування, зміни та скасування запобіжних 

заходів. 

36. Порядок застосування окремих видів запобіжних заходів. 

37. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик як вид заходів 

забезпечення кримінального провадження.  

38. Привід: поняття, мета, підстави та порядок застосування. 

39. Накладення грошового стягнення як вид заходів забезпечення 

кримінального провадження, що застосовується за невиконання 

процесуальних обов'язків.  

40. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. 

41. Відсторонення від посади.  

42. Тимчасовий доступ до речей і документів. 

43. Тимчасове вилучення майна.  

44. Арешт майна.  

45. Запобіжні заходи: поняття, мета і підстави застосування.  

46. Види запобіжних заходів.  

47. Процесуальний порядок обрання запобіжних заходів.  

48. Підстави і процесуальний порядок зміни та скасування запобіжних 

заходів.  

49. Процесуальний порядок затримання.  

50.  Поняття стадії досудового розслідування. 

51. Форми досудового розслідування: дізнання та досудове слідство. 

52. Поняття та характеристика загальних положень досудового 

розслідування. 

53. Класифікація слідчих (розшукових) дій та їх види. 

54. Загальні умови провадження слідчих (розшукових) дій. 

55. Допит свідка і потерпілого.  

56. Допит підозрюваного. 

57. Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб: поняття, 

мета,процесуальні підстави та порядок проведення. 

58. Проведення допиту у режимі відеоконференції під час досудового 

розслідування. 

59. Пред'явлення для впізнання: поняття, види й підстави пред'явлення 

для пізнання. 

60. Проведення впізнання у режимі відеоконференції під час досудового 

розслідування 

61. Огляд: поняття, види і підстави огляду.  

62. Освідування: поняття і підстави освідування. 

63. Обшук: поняття, мета, види і підстави провадження обшуку. 

64. Отримання зразків для експертизи: підстави і порядок їх отримання. 



65. Проведення експертизи: поняття, види і підстави проведення 

експертизи.   

66. Обов'язкове проведення експертизи.  

67. Процесуальний порядок залучення експерта.  

68. Експерт і його процесуальні статус. Відповідальність експерта. 

69. Слідчий експеримент: поняття, мета, підстави, умови, види та 

процесуальний порядок провадження слідчої дії.  

70. Проведення слідчих (розшукових) дій під час кримінального 

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. 

71. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, система, підстави та загальні 

умови провадження.  

72. Втручання в особисте спілкування. 

73. Накладення арешту на кореспонденцію. 

74. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: 

поняття та підстави.  

75. Зняття інформації з електронних інформаційних систем: поняття, 

підстави застосування.   

76. Поняття, зміст та значення повідомлення особи про підозру. 

77. Зміст і форма письмового повідомлення про підозру. 

78. Порядок повідомлення про підозру. 

79.  Допит підозрюваного. 

80. Зміна повідомлення про підозру.  

81. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення 

досудового розслідування. 

82. Форми закінчення досудового розслідування. 

83. Закриття кримінального провадження. 

84. Звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

85. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про 

застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру.  

86. Поняття і суть оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час 

досудового розслідування. 

87. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового 

розслідування. 

88. Порядок оскарження ухвал слідчого судді. 

89. Порядок оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора.  

90.  Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні. 

91. Поняття, суть і значення підготовчого провадження. 

92. Порядок і строки підготовчого провадження. 

93. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.  

94. Поняття, суть і значення стадії судового розгляду. 

95. Загальні положення судового розгляду у кримінальному провадженні. 



96. Межі судового розгляду. 

97. Процедура судового розгляду.  

98.  Поняття, сутність та межі перегляду рішень в апеляційному порядку. 

99. Об’єкти та суб’єкти апеляційного провадження. 

100. Строки та процесуальний порядок призначення й розгляду справи в 

апеляційному порядку.  

101. Поняття, значення, підсумкові рішення стадії виконання судових 

рішень у кримінальних справах. 

102. Набрання судовим рішенням законної сили. 

103. Звернення судового рішення до виконання.  

104. Відстрочка виконання вироку.  

105. Поняття, завдання та правова основа міжнародного співробітництва 

під час кримінального провадження. 

106. Процесуальний порядок надання міжнародної правової допомоги 

під час проведення процесуальних дій. 

107. Загальні засади міжнародного співробітництва.  

108. Форми міжнародного співробітництва.  

109. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій: 

підстави та порядок.  

110. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення 

(екстрадиція): поняття, підстави й умови екстрадиції.  

111. Порядок видачі осіб з України. Спрощений порядок видачі осіб. 

112. Порядок підготовки документів та направлення запитів про видачу 

особи в Україну.  

113. Тимчасова видача особи в Україну.  

114. Кримінальне провадження у порядку перейняття від іноземних 

держав як форма міжнародного співробітництва під час кримінального 

провадження: правова сутність, підстави й умови застосування.  

115. Кримінальне провадження у порядку перейняття. 

116. Визнання та виконання вироків іноземних судів та передання 

засуджених осіб.  

117. Кримінальне провадження на підставі угод. 

118. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. 

119. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. 

120. Кримінальне провадження щодо інших видів кримінального 

провадження. 

 
 


