
Програмові вимоги із навчальної дисципліни  

«Кримінальний процес» 
для студентів 3-го курсу денної та заочної форми навчання  

ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю «Право» (081)  

(загальна частина) 
 

Розділ 1. Змістовий модуль 1. Загальна частина. Предмет і основні 
поняття навчальної дисципліни. Засади кримінального процесу 

 
Тема1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу 

1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу.  
2. Кримінальне процесуальне право і його місце в системі інших галузей 

права.  
3. Історичні форми кримінального процесу.  
4. Кримінальний процес як навчальна дисципліна, її роль у підготовці 

фахівців-правознавців.  
5. Поняття стадії кримінального процесу.  

6. Система стадій кримінального процесу, їх загальна характеристика, 
завдання та особливості.  

7. Кримінальні процесуальні функції, їх види і значення.  
8. Поняття, структура і особливості кримінальних процесуальних 

правовідносин.  
9. Кримінальна процесуальна форма.  

10.  Особливості кримінальної процесуальної форми.  
11. Уніфікація і диференціація процесуальної форми, сучасні проблеми 

удосконалення кримінальної процесуальної форми.  
12. Гарантії у кримінальному судочинстві, їх характеристика.  
13. Кримінальні процесуальні акти, їх види і значення.  

14. Фіксування кримінального провадження. 
 

Тема 2. Кримінальний процесуальний закон 
15. Кримінальне процесуальне право – самостійна галузь права.  

16. Джерела кримінального процесуального права України.  
17. Поняття кримінального процесуального закону та його значення.  

18. Структура Кримінального процесуального кодексу України.  
19. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм.  

20. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі і щодо 
осіб.  

21. Значення рішень Конституційного Суду України, роз’яснень Пленуму 
Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ, відомчих нормативних актів 
для кримінального судочинства.  

22. Умови застосування кримінального процесуального закону за 

аналогією. 
 

 



Тема 3. Засади кримінального процесу 
23. Поняття та значення засад кримінального провадження.  

24. Класифікація засад кримінального провадження.  
25. Система засад кримінального провадження і правові гарантії їх 

реалізації.  
26. Суть та значення засад кримінального процесу:  
- верховенство права; 

- законність; 
- рівність перед законом і судом; 

- повага до людської гідності; 
- забезпечення права на свободу та особисту недоторканність; 

- недоторканність житла чи іншого володіння особи; 
- таємниця спілкування; 

- невтручання у приватне життя; 
- недоторканність права власності; 

- презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини; 
- свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та 

членів сім’ї; 
- заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те 

саме правопорушення; 

- забезпечення права на захист; 
- доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень; 

- змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у 
доведенні перед судом їх переконливості; 

- безпосередність дослідження показань, речей і документів; 
- забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи 

бездіяльності; 
- публічність; 

- диспозитивність; 
- гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування 

технічними засобами; 
- розумність строків; 

- мова, якою здійснюється кримінальне провадження. 
 

Змістовий модуль 2. Загальна частина. Учасники кримінального 

процесу та доказове право 
Тема 4. Учасники кримінального процесу 

27. Учасники кримінального процесу та їх класифікація.  
28. Учасники кримінального провадження. 

29. Учасники судового провадження.  
30. Сторони та інші учасники кримінального провадження.  

31. Суд, суддя в кримінальному процесі.  
32. Функції та повноваження суду (судді).  

33. Слідчий суддя в досудовому провадженні.  
34. Прокурор у кримінальному процесі та його процесуальне становище у 

різних стадіях кримінального процесу.  
35. Органи досудового розслідування та їх компетенція.  



36. Керівник органу досудового розслідування.  
37. Процесуальне становище слідчого органу досудового розслідування в 

кримінальному процесі. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого.  
38. Підозрюваний та обвинувачений, їх права та обов’язки.  

39. Потерпілий як учасник кримінального процесу.  
40. Захисник і його процесуальне становище. Залучення захисника до 

кримінального провадження.  

41. Представники та законні представники потерпілого, їх права та 
обов’язки.  

42. Експерт і спеціаліст у кримінальному провадженні, відмінність в 
їхньому процесуальному становищі.  

43. Свідок, його права та обов’язки.  
44. Особи, які не можуть бути допитані як свідки.  

45. Процесуальне становище перекладача в кримінальному провадженні.  
46. Цивільний позивач та відповідач, їх представники.  

47. Секретар судового засідання та судовий розпорядник.  
48. Інші учасники кримінального провадження. 

49. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному 
провадженні.  

50. Відводи, самовідводи і порядок їх вирішення.  

51. Державний захист працівників суду і правоохоронних органів.  
52. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

провадженні. 
 

Тема 5. Докази і доказування у кримінальному процесі 
53. Поняття, сутність і значення кримінального процесуального 

доказування.  
54. Доказове право.  

55. Елементи кримінального процесуального доказування.  
56. Предмет, межі і суб’єкти доказування у кримінальному провадженні.  

57. Обов’язок доказування у кримінальному процесі.  
58. Особливості доказування в окремих стадіях кримінального 

провадження.  
59. Поняття доказів, та їх класифікація.  
60. Поняття джерел доказів та їх види.  

61. Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел.  
62. Перевірка і оцінка доказів та їх джерел. Належність, достовірність і 

допустимість доказів.  
63. Умови визнання доказів недопустимими.  

64. Достатність доказів для прийняття рішення.  
65. Моральні засади доказування.  

66. Показання свідків і потерпілих.  
67. Показання осіб. Показання з чужих слів.  

68. Речові докази, строки і порядок їх зберігання.  
69. Документи, як джерела доказів.  

70. Вирішення питання про речові докази і документи.  
71. Висновок експерта і його доказове значення. 



 
Змістовий модуль 3. Загальна частина. Відшкодування шкоди у 

кримінальному процесі. Процесуальні строки і витрати. Заходи 
забезпечення кримінального провадження. 

 
Тема 6. Відшкодування шкоди у кримінальному процесі 
72. Поняття шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.  

73. Відшкодування (компенсація) шкоди потерпілому.  
74. Поняття і значення цивільного позову у кримінальному провадженні.  

75. Переваги спільного розгляду цивільного позову і матеріалів 
кримінального провадження. 

76. Форма і зміст позовної заяви.  
77. Підстави і порядок пред’явлення цивільного позову.  

78. Доказування цивільного позову.  
79. Особливості досудового провадження, в якому заявлено цивільний 

позов.  
80. Процесуальні засоби забезпечення відшкодування, завданої 

кримінальним правопорушенням, шкоди та можливої конфіскації майна.  
81. Вирішення цивільного позову.  
82. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову 
діяльність, досудове розслідування, прокуратури та суду.  

 
Тема 7. Процесуальні строки і витрати 

83. Процесуальні строки і їх правова природа.  
84. Поняття, значення, види і правила обчислення процесуальних строків.  

85. Обов’язковість додержання процесуальних строків.  
86. Порушення процесуальних строків і їх наслідки.  

87. Порядок подовження, зупинення і відновлення процесуальних строків.  
88. Процесуальні витрати, їх поняття, види і значення.  

89. Визначення розміру та розподіл процесуальних витрат. Зменшення 
розміру процесуальних витрат.  

90. Звільнення від оплати, відстрочення та розстрочення процесуальних 
витрат.  

91. Витрати, що покладаються на державу.  

92. Рішення щодо процесуальних витрат. 
 

Тема 8. Заходи забезпечення кримінального провадження 
93. Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види.  

94. Правила застосування заходів забезпечення кримінального 
провадження.  

95. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.  
96. Порядок здійснення виклику. Повістка про виклик.  

97. Привід та порядок його виконання.  
98. Накладення грошового стягнення.  

99. Порядок вирішення питання про накладення грошового стягнення.  
100. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом.  



101. Порядок та строки тимчасового обмеження у користуванні 
спеціальним правом.  

102. Відсторонення від посади: порядок застосування та строки.  
103. Тимчасовий доступ до речей і документів.  

104. Речі і документи, до яких заборонено доступ.  
105. Виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.  
106. Тимчасове вилучення майна: підстави та процесуальний порядок 

проведення.  
107. Арешт майна. Підстави для арешту майна.  

108. Клопотання про арешт майна та його розгляд.  
109. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів.  

110. Місце запобіжних заходів серед інших заходів процесуального 
примусу.  

111. Види запобіжних заходів.  
112. Обставини, що враховуюються при обранні запобіжного заходу.   

113. Клопотання про застосування запобіжного заходу.  
114. Особисте зобов’язання.  

115. Особиста порука.  
116. Домашній арешт.  
117. Застава, визначення її розміру та порядок внесення.  

118. Підстави і процедура звернення застави у доход держави.  
119. Застосування електронних засобів контролю.  

120. Тримання під варту як запобіжний захід.  
121. Підстави та процесуальний порядок тримання особи під вартою.  

122. Строки тримання під вартою і порядок їх продовження.  
123. Затримання з метою приводу.  

124. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду.  
125. Строки затримання.  

126. Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх.  
127. Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного 

заходу. 
 

Підсумковий контроль – залік 

 
Професор кафедри кримінального права і кримінального процесу 

д.ю.н., професор       І.В. Басиста 


