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Затверджено на засіданні  

кафедри судочинства  

протокол №1 від 30 серпня 2019 р. 

 

 

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ  

для складання заліку з нормативної навчальної дисципліни 

«КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 

для студентів ІІІ курсу денної і заочної форм навчання 

 спеціальності 081Право, освітнього ступеня «Бакалавр» 

на  I семестр 2019-2020 н. р. 

 

 

Тема 1. Поняття, завдання та значення кримінального процесу. 

Кримінальне процесуальне право та кримінальне процесуальне 

законодавство. 

Поняття, сутність та значення кримінального процесу. Завдання 

кримінального провадження. Історичні форми кримінального процесу. Система 

стадій кримінального процесу. Кримінально-процесуальна форма: поняття, 

сутність та значення. Поняття та види кримінально-процесуальних функцій. 

Поняття та сутність кримінально-процесуальних правовідносин. Кримінально-

процесуальні гарантії: поняття та система. Поняття та види процесуальних 

актів. 

Поняття кримінального процесуального права, його предмет та методи. 

Поняття, види та структура кримінальних процесуальних норм. Джерела 

кримінального процесуального права України. Кримінальне процесуальне 

право в системі інших галузей права. Кримінальне процесуальне законодавство 

та його система. Дія кримінального процесуального закону в просторі. Чинність 

кримінального процесуального закону в часі. Дія кримінального  

процесуального закону за колом осіб. Застосування кримінального 

процесуального закону за аналогією. 

 

Тема 2.  Засади кримінального провадження. 

Поняття, значення та система засад кримінального провадження. 

Верховенство права у кримінальному процесі.  Законність у кримінальному 

процесі. Рівність перед законом і судом та повага до людської гідності під час 

кримінального провадження. Зміст і значення засад забезпечення права на 

свободу і особисту недоторканність.  Зміст і значення засад забезпечення права 

недоторканність права власності. Недоторканність житла чи іншого володіння 

особи. Таємниця спілкування. Невтручання у приватне життя у кримінальному 

провадженні. Доступ до правосуддя та обов‘язковість судових рішень як засада 

кримінального провадження. Засада змагальності сторін та свободи в поданні 

ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. 

Безпосередність дослідження показань, речей і документів у кримінальному 

процесі. Засада забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій 

чи бездіяльності. Зміст засади диспозитивності  у кримінальному процесі. 
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Засада гласності і відкритості судового провадження та повне фіксування 

технічними засобами судового засідання і процесуальних дій. Зміст і значення 

засади розумних строків у кримінальному процесі. Засада мови, якою 

здійснюється кримінальне провадження. Зміст і значення презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності вини. Свобода від самовикриття та 

право не свідчити проти близьких родичів   та членів сім‘ї у кримінальному 

процесі. Зміст і значення забезпечення права на захист. Публічність як засада 

кримінального провадження. Заборона двічі притягувати до кримінальної 

відповідальності за одне і те саме правопорушення. 

 

Тема 3.  Суб’єкти кримінального провадження. 

 Поняття і класифікація суб‘єктів кримінального провадження, сторони 

кримінального провадження. Суд (суддя), слідчий суддя, присяжний як 

суб‘єкти кримінальної процесуальної діяльності. Прокурор та його 

повноваження у кримінальному процесі. Слідчий, керівник органу досудового 

розслідування та їх повноваження. Оперативні підрозділи як суб‘єкти 

кримінального провадження. Підозрюваний, обвинувачений, їх процесуальне 

становище. Захисник у кримінальному процесі, його права та обов'язки. 

Обов‘язкова участь захисника. Потерпілий та  його представник у 

кримінальному процесі. Їх процесуальний статус. Правове становище 

цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників у 

кримінальному проваджені. Третя особа, щодо майна якої вирішується 

питання про арешт. Інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються 

під час досудового розслідування. 

Законний представник у кримінальному провадженні. Свідок у 

кримінальному процесі, його права, обов'язки та відповідальність. Особи, які 

не можуть бути допитані як свідки. Експерт і спеціаліст у кримінальному 

процесі, їх роль, повноваження та відмінність у процесуальному становищі. 

Перекладач, заявник та понятий як учасники кримінального провадження. 

Секретар судового засідання та судовий розпорядник у кримінальному 

процесі. Відводи учасників кримінального провадження. 

 

Тема 4. Доказування у кримінальному процесі. Кримінальні 

процесуальні джерела доказів. 

Поняття, значення та мета кримінального процесуального доказування. 

Поняття і класифікація доказів. Процесуальні джерела доказів. Юридичні 

властивості доказів у кримінальному процесі. Предмет та межі кримінального 

процесуального доказування. Суб`єкти доказування. Способи збирання доказів 

у кримінальному провадженні. Перевірка доказів. Шляхи перевірки доказів та 

їх процесуальних джерел. Оцінка доказів як один з елементів процесу 

доказування. Умови та процесуальний порядок визнання доказів 

недопустимими. 

Показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, експерта. 

Речові докази: поняття та види. Документи як джерело доказів. Висновок 

експерта та види експертиз за процесуальною ознакою. 
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Тема 5.  Фіксування кримінального провадження. Процесуальні 

рішення. Повідомлення. 

Різновиди форм фіксування кримінального провадження. Протокол і 

додатки до нього. Застосування технічних засобів фіксування кримінального 

провадження. Журнал судового засідання. Реєстр матеріалів досудового 

розслідування. Поняття і види процесуальні рішення. Поняття повідомлення у 

кримінальному провадженні та його зміст 

 

Тема 6. Процесуальні строки і витрати.  

Поняття, види та значення процесуальних строків у кримінальному 

провадженні. Порядок обчислення, продовження та поновлення 

процесуальних строків. Поняття та види процесуальних витрат. 

Характеристика окремих видів процесуальних витрат. 

 

Тема 7.  Відшкодування шкоди у кримінальному процесі. 

Способи відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному 

провадженні. Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню 

(компенсації) у кримінальному провадженні. Процесуальний порядок 

пред‘явлення та вирішення цивільного позову у кримінальному провадженні. 

Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю. 

 

Тема 8. Заходи забезпечення кримінального провадження. 

Поняття, види та класифікація заходів забезпечення кримінального 

провадження. Виклик та привід у кримінальному процесі. Тимчасове 

обмеження у користуванні спеціальним правом як захід забезпечення 

кримінального провадження. Відсторонення від посади у кримінальному 

процесі. Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя. 

Тимчасовий доступ до речей і документів під час кримінального провадження. 

Тимчасове вилучення та арешт майна як заходи забезпечення кримінального 

провадження. 

 

Тема 9.  Запобіжні заходи.  

Запобіжні заходи: поняття та види. Мета і підстави застосування 

запобіжних заходів. Загальний порядок застосування запобіжних заходів. 

Зміна чи скасування запобіжного заходу. 

 

 

 

 

Керівник курсу 

        Ст. викладач                                                                            Л.С.Кульчак 


