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ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ З 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО». 

ЧАСТИНА 2. 

для студентів денної форми навчання спеціальності  

081 ПРАВО 

 

Тема. Досудове розслідування. 

Поняття, значення, завдання та форми досудового розслідування. Початок 

та місце проведення досудового розслідування. Підслідність: поняття та види.  

Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування. Строки 

досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування. 

Розгляд клопотань під час досудового розслідування. Ознайомлення з 

матеріалами досудового розслідування до його завершення. Недопустимість 

розголошення відомостей досудового розслідування. Взаємодія слідчого і 

оперативних підрозділів. Особливості досудового розслідування кримінальних 

проступків. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень.  

 

Тема. Слідчі дії. 

Поняття, суть та значення слідчих (розшукових) дій. Види та класифікація 

слідчих (розшукових) дій. Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) 

дій та процесуальний порядок їх оформлення. Поняття, види, порядок 

проведення та процесуальне оформлення допиту. Особливості проведення 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб та допиту слідчим 

суддею під час досудового розслідування. Поняття, види, порядок проведення 

та процесуальне оформлення пред’явлення для впізнання. Поняття, види, 

порядок проведення та процесуальне оформлення обшуку. Поняття, види, 

порядок проведення та процесуальне оформлення огляду. Ексгумація трупа, 

підстави і процесуальний порядок її проведення. Поняття та процесуальний 

порядок проведення освідування. Слідчий експеримент: поняття, порядок 

проведення та процесуальне оформлення. Експертиза у кримінальному 

провадженні: підстави проведення та порядок залучення експерта. Проведення 

слідчих (розшукових) дій у режимі відеоконференції. Проведення слідчих 

(розшукових) дій за участю малолітньої або неповнолітньої особи. Поняття, 

види, порядок проведення та процесуальне оформлення негласних слідчих 

(розшукових) дій.  
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Тема. Повідомлення про підозру. 

Поняття та значення повідомлення особі про підозру. Підстави та 

процесуальний порядок повідомлення особі про підозру. Зміст та форма 

письмового повідомлення про підозру. Підстави і процесуальний порядок зміни 

повідомлення про підозру. Особливості повідомлення про підозру окремій 

категорії осіб.  
 

Тема. Зупинення та закінчення досудового слідства. 

Підстави і процесуальний порядок зупинення досудового розслідування. 

Підстави і процесуальний порядок відновлення досудового розслідування. 

Форми закінчення досудового розслідування. Закриття кримінального 

провадження та провадження щодо юридичної особи. Відкриття матеріалів 

іншій стороні. Звільнення особи від кримінальної відповідальності. Звернення 

до суду з обвинувальним актом. Звернення до суду з клопотанням про 

застосування примусових заходів виховного характеру. Звернення до суду з 

клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру.  

 

  Тема. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 

розслідування. 
Поняття і сутність оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час 

досудового розслідування. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

органів досудового розслідування. Порядок оскарження ухвал слідчого судді.  

Порядок оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора.  

 

Тема. Підсудність та підготовче судове провадження. 

Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні. Поняття, суть і 

значення підготовчого судового провадження. Строки і порядок підготовчого 

судового провадження. Рішення, що можуть бути прийняті у підготовчому 

судовому засіданні.  

 

Тема. Судовий розгляд.  

Поняття, суть, значення та завдання стадії судового розгляду. Загальні 

положення судового розгляду та їх характеристика. Межі судового розгляду.  

Спрощене судове провадження щодо кримінальних проступків. Провадження в 

суді присяжних. Судовий розгляд та його етапи. Судові рішення: види, вимоги 

до форми та змісту, порядок ухвалення, проголошення. Поняття, значення, 

види, структура та зміст вироку. Ухвала суду, її зміст.  
 

Тема. Провадження з перегляду судових рішень.  
Види проваджень з перегляду судових рішень у кримінальному процесі.  

Поняття, завдання та основні риси апеляційного провадження. Суб‘єкти, 

порядок і строки апеляційного оскарження. Провадження в суді апеляційної 

інстанції. Рішення суду за результатами розгляду апеляції. Суть, завдання і 
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значення касаційного провадження. Строки, суб‘єкти та порядок касаційного 

оскарження. Рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку.  

Провадження в суді касаційної інстанції. Рішення суду касаційної інстанції. 

Підстави, порядок, передачі кримінального провадження на розгляд палати, 

об’єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду. Провадження за 

нововиявленими або виключними обставинами. 

 

Тема. Виконання судових рішень. 

Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень. Набрання 

судовим рішенням законної сили. Наслідки набрання законної сили судовим 

рішенням. Порядок та строки звернення судового рішення до виконання. 

Процесуальний порядок розгляду та вирішення питань, які виникають під час 

виконання вироку. Нагляд за дотриманням законів під час виконання судових 

рішень.  

 

Тема. Особливі порядки кримінального провадження.  

Поняття, сутність та види особливих порядків кримінального 

провадження.  Кримінальне провадження на підставі угод. Кримінальне 

провадження у формі приватного обвинувачення. Кримінальне провадження 

щодо окремої категорії осіб. Загальні правила кримінального провадження 

щодо неповнолітніх. Особливості застосування примусових заходів виховного 

характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності. 

Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять 

державну таємницю. Кримінальне 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.  

 

Тема. Міжнародне співробітництво під час кримінального 

провадження. 
Поняття, сутність і загальні засади міжнародного співробітництва під час 

кримінального провадження. Міжнародна правова допомога при проведенні 

процесуальних дій. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення 

(екстрадиція). Особливості кримінального провадження у порядку перейняття. 

Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених 

осіб.  

 

 

 

Керівник курсу                                                 доц.  Ю. І. Микитин  


