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ВСТУП 

Вивчення кримінального процесу має на меті засвоєння студентами 

комплексу теоретичних знань кримінально-процесуального законодавства 

України, що визначає діяльність правоохоронних органів, яка здійснюється у 

встановлених законом процесуальних формах і спрямована на досягнення 

завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 Кримінального 

процесуального кодексу України (далі – КПК). 

Знання з кримінального процесу покликані підвищувати рівень 

професійної підготовки і правової культури студентів, безпосередньо впливати 

на формування наукового юридичного світогляду. 

З метою забезпечення найбільш ефективної боротьби зі злочинністю і 

створення для громадян гарантій від безпідставного притягнення до 

кримінальної відповідальності передбачається відповідний порядок діяльності 

органів досудового слідства, прокуратури, суду (судді), що регулюється 

кримінально-процесуальним правом. 

У сучасних умовах перед законодавчими органами, юридичною наукою 

і практикою стоїть завдання забезпечити формування суверенної правової 

держави, тому останнім часом був увведений в дію новий КПК України. 

Кримінальний процес – специфічна галузь, у якій дістає вираження 

правоохоронна функція держави, яку виконують спеціальні органи держави. 

Важливо знати, яке місце посідає кримінальний процес у справі зміцнення    

правових засад державного і громадського життя, забезпечення законності та 

правопорядку, розкриття і розслідування злочинів, який його виховний зміст. 

Від правильного розуміння поняття, суті та завдання кримінального 

процесу залежить і загальний підхід до вчення про кримінально-процесуальну 

форму, процесуальні гарантії, про стадії, суб’єктів і функції кримінального 

судочинства. 

Діяльність особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і судді 

(суду) з розслідування і судового розгляду кримінальних справ має публічно-



 

правовий характер. Злочин завжди завдає громадянам, державі певну шкоду, і 

це зобов’язує органи держави, що покликані вести боротьбу зі злочинністю, у 

межах своєї компетенції порушувати кримінальну справу в кожному випадку 

виявлення ознак злочину, вживати усіх передбачених законом заходів до 

встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину, і до їх покарання 

(ст. 4 КПК України). 

Студенти повинні 

 знати : 

– теорію кримінального процесу; 

– стан основних проблем кримінального процесу; 

– кримінально-процесуальне законодавство України; 

– практику застосування судами, прокурорами, органами дізнання та 

досудового слідства й адвокатами кримінального процесуального 

законодавства України; 

– основи кримінального процесу інших держав; 

уміти : 

– орієнтуватися в системі кримінального процесуального законодавства 

України;  

– правильно тлумачити та застосовувати норми кримінального 

процесуального права; 

– самостійно поповнювати та поглиблювати свої знання з навчальної 

дисципліни «Кримінальний процес»;  

– визначати, обґрунтовувати та відстоювати свою правову позицію під 

час проведення досудового слідства та під час розгляду судами кримінальних 

справ;  

– захищати права, свободи та законні інтереси громадян, юридичних осіб, 

інтереси суспільства та держави під час кримінального провадження; 

– аналізувати тенденції юридичної практики й оцінювати їх з точки зору 

відповідності кримінального процесуальному законодавству України. 



 

1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Виконану контрольну роботу студент заочної форми навчання здає на 

кафедру галузевих юридичних наук не пізніше ніж за місяць до початку 

екзаменаційної сесії. 

Студенти вибирають, виконують і захищають контрольну роботу за 

однією із запропонованих тем за останньою цифрою номера залікової книжки. 

Наприклад, остання цифра вашої залікової книжки «0». Отже, ви вибираєте 

варіант № 10. Якщо остання цифра вашої залікової книжки «7», то вибираєте 

варіант контрольної роботи № 7. 

Мета виконання контрольної роботи 

Контрольна робота має на меті набуття студентами вміння порівнювати й 

аналізувати норми чинного законодавства, правильно застосовувати в 

практичній діяльності методи державного управління та робити відповідні 

висновки, надавати юридичну кваліфікацію відносинам у сфері 

адміністративного права. 

Студент у контрольній роботі показує своє уміння творчо і самостійно 

працювати з навчальною літературою, довідниками, науково-допоміжними 

матеріалами з вибраної проблеми. При цьому важливо не тільки проаналізувати 

питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її 

розв’язання. 

Підготовка до написання контрольної роботи 

Під час підготовки відповідей на питання контрольної роботи студент 

повинен ознайомитись з основними навчальними посібниками, які перелічені в 

списку літератури. У контрольній роботі потрібно викласти основний зміст 

відповідей на поставлені питання. З кожного питання необхідно зробити 

стислий висновок.  



 

Контрольна робота оцінюється за викладеним змістом і вмінням автора 

аналізувати та систематизувати навчальний матеріал та положення чинного 

законодавства. Кожна контрольна робота повинна мати таку структуру: 

– вступ – необхідний елемент кожної роботи, у якому обґрунтовується 

актуальність та важливість теми, її місце в системі навчального курсу та 

значення;  

– основна частина – містить основні положення теми, дає переконливе 

уявлення про виконану роботу; 

– висновки – містять стислу інформацію про підсумки виконаної роботи; 

список використаних джерел – студент має обов’язково посилатися на 

авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати. 

Контрольна робота має комплексний характер, складається із двох 

частин: перша – присвячена теоретичному питанню кримінального процесу; 

друга – розв’язанню задач, які надані як приклади із судової практики. 

Обсяг контрольної роботи – 15–20 сторінок друкованого тексту, 

відповідно вдвічі більше – рукописного. Обов’язково на аркушах роботи мають 

бути поля: верхнє, нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве –15 мм; шрифт роботи 

Tіmes New Roman – 14-го розміру та полуторний міжрядковий інтервал.  

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», 

«ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» 

друкують великими літерами по центру рядка. Заголовки підрозділів друкують 

маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу, крапку в кінці 

заголовка не ставлять. 

Наприкінці роботи потрібно вказати ті навчальні посібники, додаткову 

літературу, які були використані під час написання контрольної роботи, 

зробити посилання на відповідні закони та підзаконні правові акти, рішення 

адміністративних судів. 

Науковий керівник оцінює теоретичний рівень контрольної роботи, 

використання в ній сучасних методик, дає висновок щодо реальності 

практичного впровадження пропозицій та рекомендацій студента, 



 

самостійності та ставлення студента під час виконання цієї роботи; зараховує 

роботу, або не зараховує і повертає студенту, вказуючи на виявлені недоліки, 

які потребують доопрацювання. За наявності невеликої кількості зауважень 

наукового керівника щодо контрольної роботи і, якщо вони не мають такого 

суттєвого значення, студент вносить зміни та доповнення за можливості прямо 

до тексту, або використовує за необхідністю зворотний бік аркуша, що передує 

аркушеві, до якого вносяться зміни та доповнення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  

ВАРІАНТ № 1 

Контрольне питання: Відшкодування шкоди у кримінальному процесі.  

План 

1. Поняття та види шкоди, що підлягає відшкодуванню у кримінальному 

провадженні.  

2. Поняття, значення, предмет і 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. 

ЗАДАЧА № 1 

Зінченко в день свого народження (йому виповнилося 16 років) випив 

вина і в стані алкогольного сп’яніння прийшов в ресторан, де вчинив 

хуліганство. Слідчий вніс відомості до Єдиного державного реєстру досудових 

розслідувань про вчинення злочину, провів у повному обсязі досудове слідство 

і склав обвинувальний акт. 

Чи законні дії слідчого? 

ЗАДАЧА № 2 

Мешканець м. Київ Іванов був викликаний для допиту як свідок у справі 

про дорожньо-транспортну пригоду в Автозаводський РВ КМУ УМВС України 

в Полтавській області. Після допиту свідок став вимагати відшкодування йому 

витрат на проїзд у залізничному транспортні та пред’явив квиток на проїзд у 

вагоні класу «люкс». Слідчий виніс постанову про оплату витрат свідка 

Іванова, виходячи із вартості квитка для проїзду в плацкартному вагоні. 

Оцініть дії слідчого. 

 

 



 

ВАРІАНТ № 2 

Контрольне питання: Заходи забезпечення кримінального провадження. 

План 

1. Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального 

провадження.  

2. Загальні правила їх застосування.  

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

Загальний порядок застосування, зміни та скасування запобіжних заходів.  

4. Порядок застосування окремих видів запобіжних заходів.  

5. Інші заходи забезпечення кримінального провадження. 

ЗАДАЧА № 1 

Соломін підозрювався у вчиненні злочину, передбаченого                      ч. 

1 ст. 185 КК України. Викликаний для допиту як свідок батько підозрюваного 

Соломін відмовився давати показання про відомі йому обставини вчинення 

злочину сином.  

Які дії слідчого у разі зазначених вище обставинах? 

ЗАДАЧА № 2 

Під час судового слідства у кримінальній справі про злочин, 

передбачений ст. 125 КК України, була проведена судово-медична експертиза 

для визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. У процесі подальшого 

розгляду справи потерпілий до видалення судді в нарадчу кімнату для 

постановлення вироку заявив, що ніяких претензій до підсудного не має і 

просить кримінальну справу закрити. 

Після повернення з нарадчої кімнати суддя ухвалив вирок, яким 

затвердив угоду про примирення, і звільнив винного від покарання з 

випробуванням. 

Хто повинен відшкодувати судові витрати? 

 

 



 

ВАРІАНТ № 3 

Контрольне питання: Загальні положення досудового розслідування.  

План 

1. Поняття стадії досудового розслідування.  

2. Форми досудового розслідування: дізнання та досудове слідство.  

3. Поняття та характеристика загальних положень досудового 

розслідування. 

ЗАДАЧА № 1 

Слідчий вніс відомості до Єдиного державного реєстру досудових 

розслідувань про вчинення розбійного нападу на Козара. Наступного дня після 

цього Козар звернувся до слідчого із заявою, у котрій просив визнати його 

потерпілим і цивільним позивачем. Слідчий роз’яснив Козару, що в наразі він 

не може бути визнаний потерпілим і цивільним позивачем тому, що особа, яка 

вчинила злочин, не встановлена. 

Чи правильно вчинив слідчий?              

ЗАДАЧА № 2 

Оперуповноважений Лавочкін, знаходячись у службових справах на 

ринку, особисто спостерігав факт вимагання грошей у продавця Пенкіна 

Сичовим. Останнього Лавочкін затримав і доставив до райвідділу. Під час 

особистого обшуку в Сичова були виявлені та вилучені гроші і газовий 

балончик. 

Склавши протокол затримання, оперуповноважений пішов на ринок для 

виявлення очевидців і допиту потерпілого, а потім – за місцем проживання 

Сичова для провадження обшуку. 

Чи ґрунтуються на законі дії оперуповноваженого? 

 

 

 

 



 

ВАРІАНТ № 4 

Контрольне питання: Повідомлення про підозру.  

План 

1. Поняття, зміст і 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. 

ЗАДАЧА № 1 

Після повідомлення Калову І. В. про підозру у вчиненні злочину за ч. 5 

ст. 185 КК України, слідчий обрав йому запобіжний захід – домашній арешт, 

однак Калов І. В. через кілька днів зник з постійного місця проживання. Після 

вжиття відповідних заходів встановити його місце перебування не вдалося. 

Які дії необхідно вчинити слідчому? 

ЗАДАЧА № 2 

Під час розслідування злочину, передбаченого ст. 257 КК України, на 

адресу  старшого  слідчого у особливо важливих справах Іванова неодноразово 

надходили анонімні листи з вимогами відмовитися від розслідування справи і 

погрозами знищити його майно шляхом підпалу. Якось до Іванова з’явився 

представник садівничого товариства, до якого входив слідчий, і повідомив, що 

на його (Іванова) дільниці сталася пожежа, у результаті якої повністю згорів 

садовий будинок та майно, яке знаходилося в ньому. Іванов виїхав на огляд 

місця події, після чого, повернувшись до свого службового кабінету, вніс 

відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань про 

вчинення злочину, передбаченого ст. 347 КК України, та розпочав досудове 

розслідування. 

Оцініть правомірність дій слідчого Іванова та процесуальне значення 

прийнятих ним рішень. 

 

 



 

ВАРІАНТ № 5 

Контрольне питання: Провадження негласних слідчих (розшукових) 

дій.  

План 

1. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії. 

2. Втручання у приватне спілкування. 

3. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій. 

ЗАДАЧА № 1 

Сочнову було висунуто обвинувачення в тому, що він шляхом 

зловживання довірою заволодів грошима Телеграфова у розмірі 23 тис. гривень 

(ст. 190 КК України). Оскільки гроші потерпілому так і не були повернуті, 

Телеграфов заявив вимогу про відшкодування заподіяних злочином збитків і 

постановою слідчого був визнаний цивільним позивачем. У підготовці частині 

судового розгляду у цій справі до судді звернувся Сьомін і також попросив 

визнати його цивільним позивачем. Він пояснив, що півроку тому перед 

від’їздом на роботу вахтовим методом він передав Сочнову на зберігання 

відеомагнітофон, про що було укладено договір. Після прибуття з вахти Сьомін 

став вимагати повернення відеомагнітофону, але Сочнов сказав, що він віддав 

його на деякий час одному знайомому, який недавно виїхав за кордон на 

постійне місце проживання. До цього часу збитки Сьоміну не відшкодовані.  

Як повинен вчинити суддя? Чи може висунутий Сьоміним цивільний 

позов розглядатися разом з кримінальною справою?  

ЗАДАЧА № 2 

У процесі розслідування кримінальної справи за підозрою Кобець у 

шахрайстві слідчий, допитуючи потерпілих, увстановив, що після арешту 

підозрюваної до її захисника Йовенко зверталося багато громадян, які не були 

потерпілими у цій кримінальній справі. Вони просили адвоката посприяти в 

отриманні від Кобець або від її родичів грошей, переданих їй на купівлю 

валюти за меншим відношенням щодо офіційного курсу, пропонуючи взамін не 



 

звертатися з заявою в слідчі органи. Слідчий вирішив допитати Йовенка як 

свідка з метою встановлення інших потерпілих від шахрайських дій Кобець.  

Оцініть дії слідчого. 

ВАРІАНТ № 6 

Контрольне питання: Зупинення і закінчення досудового розслідування.  

План 

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. 

ЗАДАЧА № 1 

Під час розслідування кримінальної справи про крадіжку автомашини 

«Жигулі» із гаража гр. Велігоши, потерпілий під час допиту повідомив 

слідчому про злочин, очевидно, здійснив хтось із його знайомих: або 

Никифорів, або Ілюхін, так як тільки їм було відомо про придбання Велігошою 

автомашини «Жигулі». Слідчий допросив як підозрюваних Никифорова та 

Ілюхіна у своєму кабінеті Автозаводського РВ КМУ УМВС у Полтавській 

області. 

Дайте оцінку законності та обґрунтованості рішень слідчого. 

ЗАДАЧА № 2 

За фактом крадіжки мотоциклу із гаража Ющенка були внесені відомості 

до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань. У результаті 

проведених слідчих дій та негласних слідчих (розшукових) дій було 

встановлено, що злочин учинив Базедов. На допиті як підозрюваного Базедов 

пояснив, що вкрадений мотоцикл він продав, а отримані гроші витратив. 



 

До закінчення досудового слідства у цій справі до слідчого надійшла 

заява від страхового товариства «Безнадійність», у якій була висунута вимога 

про стягнення з Базедова розміру страхової суми, яка була сплачена 

товариством потерпілому Ющенку. Його мотоцикл було застраховано у цьому 

товаристві. 

Чи може позов страхового товариства «Безнадійність» розглядатися 

разом з кримінальною справою? 

ВАРІАНТ № 7 

Контрольне питання: Підсудність кримінального провадження. 

Підготовче провадження.  

План 

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. 

ЗАДАЧА № 1 

Ковальов та Сисоєв підозрювалися в розкраданні товарно-матеріальних 

цінностей із продовольчого магазину. Ковальов дав показання про те, що 

крадіжку з магазину він скоїв сам, а Сисоєва під час цього не було, оскільки він 

з ним не знайомий та раніше ніколи не зустрічався. Слідчий приєднав до 

матеріалів кримінальної справи фотознімки, які були зроблені під час огляду 

місця події, серед яких були фотографії контрольного замку зі слідами злому. 

Окрім цього, до справи було приєднано фотознімок, виявлений під час обшуку 

у Сисоєва, на якому він і Ковальов стояли обнявшись серед інших громадян, які 

позували фотографу. 

Дайте порівняльну характеристику доказового значення фотознімків 

місця події та фотознімку, виявленого під час обшуку у Сисоєва. 



 

ЗАДАЧА № 2 

Тимошенко зайшов до магазину і, скориставшись тим, що в магазині, 

окрім продавця, нікого не було, вирішив напасти на нього і заволодіти 

виручкою. З ножем у руці він підбіг до продавця і почав вимагати гроші. 

Заволодівши грошима, він намагався втекти з місця події, але громадяни 

Іваненко і Петренко затримали його на виході з магазину і доставили до 

найближчого райвідділу внутрішніх справ. 

Укажіть привід і підстави для початку кримінального провадження. 

ВАРІАНТ № 8 

Контрольне питання: Судовий розгляд.  

План 

1. Поняття, суть і значення стадії судового розгляду. 

2. Загальні положення судового розгляду у кримінальному провадженні. 

3. Межі судового розгляду. 

4. Процедура судового розгляду. 

ЗАДАЧА № 1 

17 грудня 2012 року були внесені відомості до Єдиного державного 

реєстру досудових розслідувань про вчинення крадіжки в автобусі у          

Редьки В. К. господарської сумки з речами. Слідчий, який провадив досудове 

слідство, встановивши, що зазначений злочин вчинив Піпкін, через 7 днів 

повідомив йому про підозру у вчиненні злочину і допитав Піпкіна як 

підозрюваного. 26 грудня 2012 року слідчий склав обвинувальний акт і 

направив справу до суду. 

Чи є в діях слідчого порушення норм кримінального процесуального 

закону? 

ЗАДАЧА № 2 

Власов, Петров та Чемченко вчинили п’ять розбійних нападів з метою 

заволодіння матеріальними цінностями в промтоварних магазинах. Діючи за 

попередньою змовою, вони під’їжджали до магазину на автомобілі «Жигулі», 



 

який належав Чемченко, і, погрожу сторожу обрізом мисливської рушниці, 

зв’язували його, після чого зламували запори. Із магазина співучасники, 

зазвичай, розкрадали найцінніші речі та завантажували їх у автомобіль, після 

чого Чемченко відвозив украдене до себе додому. 

Під час обшуку у Власова в сараї було знайдено та вилучено обріз 

мисливської рушниці з дванадцятьма патронами. У квартирі Петрова слідчим 

були знайдені ломик «фомка», відмички та зв’язки ключів. За місцем 

проживання Чемченка були вилучені лише деякі з украдених товарів, так як 

більшість з них він встиг реалізувати. Під час обшуку у Чемченка був описаний 

та вилучений його власний автомобіль «Жигулі». 

Визначте вид речових доказів, виявлених під час обшуків, і їх долю після 

вирішення справи. Який порядок приєднання до кримінальної справи 

виявлених під час обшуку предметів? 

ВАРІАНТ № 9 

Контрольне питання: Виконання судових рішень у кримінальних 

справах.  

План 

1. Поняття та значення стадії виконання судових рішень у кримінальних 

справах.  

2. Кримінально-процесуальне забезпечення стадії виконання судових 

рішень. 

3. Порядок вирішення судом питань, пов’язаних із виконанням вироку. 

 

ЗАДАЧА № 1 

Володимирову (13 років), Рахімову (19 років), Головкову (18 років) було 

повідомлено про підозру в тому, що вони проникли до продовольчого магазину 

і викрали звідти продукти на суму 115 тис. гривень. У процесі подальшого 

розслідування кримінальну справу щодо Володимирова було виділено в окреме 

провадження і в порядку, передбаченому ст. 292 КПК, направлено до суду для 

вирішення питання про застосування примусових заходів виховного характеру. 



 

Від власника продовольчого магазину надійшов цивільний позов про 

відшкодування матеріальних збитків, які були заподіяні злочином. 

Хто і в якому порядку буде відшкодовувати матеріальні збитки? 

ЗАДАЧА № 2 

17 вересня 2012 року неповнолітній Пивов був затриманий в порядку 

статті 208 КПК України за підозрою у вчиненні грабежу. 20 вересня 2012 року 

суддею місцевого суду було винесене рішення про обрання запобіжного заходу 

у вигляді тримання під вартою. 27 вересня 2012 року. Законний представник 

неповнолітнього заявив клопотання про звільнення Пивова з під варти, 

увважаючи, що встановлений законом строк перебування його в стані 

підозрюваного закінчився. Слідчий відмовив у задоволенні клопотання, 

стверджуючи, що в його розпорядженні є ще три дні (тобто до 30 вересня).  

Оцініть обґрунтованість клопотання законного представника та рішення 

слідчого. 

ВАРІАНТ № 10 

Контрольне питання: Провадження у справах про злочини 

неповнолітніх.  

План 

1. Особливості провадження у кримінальних справах про злочини 

неповнолітніх. 

2. Предмет доказування у справах про злочини неповнолітніх. 

3. Особливості провадження досудового і судового слідства у справах про 

злочини неповнолітніх. 

ЗАДАЧА № 1 

Під час виїмки документів у бухгалтерії бухгалтер Чорна сховала під 

одягом накладну, яка підлягала виїмці, та відмовилась її видати. Слідчий Білий 

запропонував Чорній повернути накладну, інакше він буде змушений вдатися 

до примусового вилучення документу. Чорна заявила, що обшукувати її без 

постанови судді він не має права. 



 

Як повинен вчинити слідчий? 

ЗАДАЧА № 2 

Коробка був доставлений до лікарні з пораненням, від якого, не 

дивлячись на надану йому допомогу, помер. Перед смертю, у палаті, він 

розповів лікарю, хто і за яких обставин завдав йому це поранення. Хворий Чиж, 

у якого був магнітофон, записав на магнітну стрічку розповідь  Коробки і потім 

передав її слідчому. Слідчий, ознайомившись із змістом представленого запису, 

прийняв рішення про затримання особи, про яку йшлося як таку, що 

спричинила ушкодження Коробці. 

Оцініть рішення слідчого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

1. Поняття та сутність кримінального процесу, його завдання і роль в 

державному механізмі запобігання злочинності та охороні прав особи. 

2. Кримінальне провадження його поняття та структура.  

3. Система кримінального процесу.  

4. Джерела кримінального процесуального права.  

5. Поняття засад (принципів) кримінального провадження, їх система та 

класифікація.  

6. Поняття і класифікація суб’єктів кримінального провадження. 

7. Поняття сторін кримінального провадження.  

8. Підозрюваний, обвинувачений, засуджений, виправданий, їх 

процесуальне становище.  

9. Поняття захисту в кримінальному процесі.  

10. Свідок у кримінальному провадженні. Права та обов’язки свідка, його 

відповідальність.  

11. Особи, які не можуть бути допитані як свідки.  

12. Експерт, спеціаліст, їх права та обов’язки.  

13. Заявник як суб’єкт кримінального провадження.  

14. Процесуальні права та обов’язки понятих у кримінальному 

провадженні.  

15. Підстави для відводу прокурора, слідчого, захисника, представника, 

спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання.  

16. Поняття доказів у кримінальному провадженні. Класифікація доказів 

та їх практичне значення.  

17. Доказування у кримінальному провадженні: поняття, мета, елементи 

та суб’єкти.  

18. Обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному 

провадженні.  

19. Показання: їх поняття та характеристика.  



 

20. Речові докази та документи: їх поняття та характеристика. 

21. Висновок експерта: поняття та характеристика. Зміст висновку 

експерта.  

22. Процесуальні рішення, їх види та реквізити процесуальних рішень. 

23. Поняття повідомлення у кримінальному провадженні, зміст 

повідомлення.  

24. Процесуальні витрати, їх види та характеристика.  

25. Поняття процесуальних строків, їх значення, класифікація та порядок 

обчислення.  

26. Форми відшкодування шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням, у кримінальному провадженні.  

27. Загальні положення про запобіжні заходи. Їх види, мета та підстави 

застосування.  

28. Процесуальний порядок затримання особи. Види та строк затримання.  

29. Процесуальний порядок початку досудового розслідування. Єдиний 

реєстр досудових розслідувань.  

30. Поняття та види підслідності.  

31. Строки досудового розслідування.  

32. Слідчі (розшукові) дії: поняття, класифікація та вимоги до їх 

проведення.  

33. Процесуальний порядок допиту.  

34. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи. 

35. Пред’явлення для впізнання: поняття, види, процесуальний порядок 

проведення.  

36. Поняття та мета обшуку, види обшуку, процесуальний порядок 

проведення.  

37. Огляд як слідча (розшукова) дія: мета, види, процесуальний порядок 

проведення.  

38. Слідчий експеримент як слідча (розшукова) дія: мета та 

процесуальний порядок проведення.  



 

39. Поняття та процесуальний порядок проведення освідування особи. 

40. Поняття та підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій.  

41. Втручання у приватне спілкування при проведенні досудового 

розслідування злочинів: різновиди, процесуальний порядок проведення. 

42. Підстави та процесуальний порядок повідомлення про підозру. 

43. Підстави та порядок зупинення досудового розслідування. 

Відновлення досудового розслідування.  

44. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності.  

45. Структура, зміст і значення обвинувального акту. Додатки до 

обвинувального акту.  

46. Процесуальний порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового 

розслідування.  

47. Загальні положення судового розгляду.  

48. Судові дебати.  

49. Останнє слово обвинуваченого (підсудного).  

50. Вимоги до судових рішень, порядок їх ухвалення.  

51. Вирок суду, його структура.  

52. Види вироків та особливості їх мотивування.  

53. Провадження в суді присяжних.  

54. Поняття апеляційного провадження та його загальна характеристика.  

55. Строки і процесуальний порядок подання апеляцій на судові рішення.  

56. Учасники апеляційного провадження та їх процесуальне становище.  

57. Процесуальний порядок апеляційного розгляду.  

58. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом 

апеляційної інстанції.  

59. Види рішень суду апеляційної інстанції.  

60. Зміст ухвали суду апеляційної інстанції.  

61. Сутність і завдання провадження в суді касаційної інстанції. 

62. Учасники касаційного провадження, їх процесуальне становище. 



 

63. Строки та процесуальний порядок касаційного оскарження судових 

рішень.  

64. Підстави та порядок здійснення кримінального провадження за 

нововиявленими обставинами.  

65. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.  

66. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру.  

67. Виконання судових рішень у кримінальному провадженні: поняття, 

значення та процесуальний порядок.  

68. Загальні засади та види міжнародного співробітництва під час 

кримінального провадження.  

69. Порядок видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення 

(екстрадиції).  

70. Підстави і порядок виконання вироків судів іноземних держав. 

71. Порядок передачі засуджених осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Підставою для визначення оцінки на іспиті є рівень засвоєння студентами 

матеріалу, передбаченого навчальною програмою з відповідної навчальної 

дисципліни. Водночас викладач керується такими критеріями: 

– оцінку «відмінно» заслуговує студент, який виявив усебічні, 

систематичні та глибокі знання навчально-програмного матеріалу, вміння 

вільно виконувати завдання, передбачені програмою, який засвоїв основну та 

знайомий з додатковою літературою, що рекомендована програмою. Зазвичай, 

оцінку «відмінно» ставлять студентам, які засвоїли взаємозв’язок основних 

понять навчальної дисципліни в їх значенні для отриманої професії, які виявили 

творчі здібності в розумінні та використанні навчально-програмного матеріалу; 

– оцінку «добре» заслуговує студент, який виявив повне знання 

навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою 

завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану в програмі. Зазвичай, 

оцінка «добре» виставляється студентам, які показали систематичні знання з 

навчальної дисципліни та здібність до їх самостійного поповнення й оновлення 

в процесі подальшого навчання та професійної діяльності; 

– оцінку «задовільно» заслуговує студент, який виявив знання основного 

навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого 

навчання та професійної діяльності; який справляється з виконанням завдань, 

що передбачені програмою, а також знайомий з рекомендованою літературою. 

Оцінку «задовільно» ставлять студентам, які допустили помилки у відповіді, 

але володіють необхідними знаннями для їх подолання під керівництвом 

викладача; 

– оцінку «незадовільно» ставлять студентові, який виявив недоліки в 

знаннях основного навчально-програмного матеріалу та допустив помилки у 

виконанні передбачених програмою завдань. Зазвичай, оцінку «незадовільно» 

ставлять студентам, які не можуть продовжувати навчання та приступити до 



 

професійної діяльності без додаткових занять з відповідної навчальної 

дисципліни. 

Критерії оцінювання знань студентів розроблено на підставі «Положення 

про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 

року № 161, а також «Тимчасового положення про атестацію студентів», 

затвердженого вченою радою університету 19 листопада 1996 року. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням навчальної 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навчальної 

дисципліни 

 

 

 



 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100 балів, 

із яких: 

 10 балів – відвідування та робота на лекціях; 

 20 балів – за індивідуальну роботу; 

 30 балів – (ділиться на кількість практичних (семінарських) занять) – 

опитування (виступ і активна участь на кожному практичному занятті); 

 10 балів – за контрольну роботу (в семестр проводиться 2 контрольні 

роботи); 

 20 балів – підсумковий модульний контроль; 

 Індивідуальна робота студентів передбачає: участь у роботі 

студентського наукового гуртка (проблемної групи), студентських 

конференціях, конкурсах, олімпіадах; написання рефератів та їх презентацію; 

анотацію прочитаної додаткової літератури; бібліографічний опис літератури. 

Вибір виду індивідуальної роботи студент здійснює за власними інтересами, 

попередньо узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота оцінюється від 0 до 

20 балів.  

 Реферати готуються за темами, що зазначені в модулі. Тему та план 

реферату студент узгоджує із викладачем, який проводить заняття. 

Оптимальний обсяг реферату – 15–20 сторінок. 

 Підсумковий модульний контроль (ПМК) – проводиться на останньому 

практичному (семінарському) занятті у письмовій формі, зміст якого охоплює 

весь курс навчальної дисципліни.  

 

 

 

 

 

 

 



 

5 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Кримінальний процес – це діяльність правоохоронних органів, що 

здійснюється у встановлених законом процесуальних формах і спрямована на 

досягнення завдань кримінального судочинства, передбачених ст. 2 КПК. 

Кримінально-процесуальний закон – це нормативно-правовий акт 

представницького вищого органу державної влади – Верховної Ради України, – 

який регулює порядок порушення кримінальних справ і здійснення у них 

провадження. 

Суб’єкти кримінального процесу – це державні органи їх посадові особи, 

фізичні та юридичні особи, які ведуть кримінальний процес, або залучаються 

до нього, вступають між собою у процесуальні правовідносини, набуваючи 

процесуальних прав і виконуючи процесуальні обов’язки.  

Згідно з пунктом 19 ст. 3 КПК сторонами кримінального провадження 

–  з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, 

прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник; з 

боку захисту є підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, 

виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових 

заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх 

застосування, їхні захисники та законні представники. 

Учасниками кримінального провадження є сторони кримінального 

провадження, потерпілий, його представник та законний представник, 

цивільний позивач, його представник та законний представник, цивільний 

відповідач та його представник, представник юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, особа, стосовно якої розглядається питання про 

видачу в іноземну державу (екстрадицію), заявник, свідок та його адвокат, 

понятий, заставодавець, перекладач, експерт, спеціаліст, секретар судового 

засідання, судовий розпорядник. 

Згідно з пунктом 26 ст. 3 КПК то учасниками судового провадження є 

сторони кримінального провадження, потерпілий, його представник та 



 

законний представник, цивільний позивач, його представник та законний 

представник, цивільний відповідач та його представник, представник 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, а також інші особи, за 

клопотанням або скаргою яких у випадках, передбачених цим Кодексом, 

здійснюється судове провадження. 

Кримінальне процесуальне доказування – це діяльність слідчого, 

прокурора, слідчого судді і суду, а також інших учасників кримінального 

провадження, яка здійснюється у встановленій законом процесуальній формі і 

спрямована на збирання, перевірку та оцінку доказів з метою встановлення 

обставин, що підлягають доказуванню. 

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у 

передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий 

суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що 

мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 

Шкода є сукупністю несприятливих особистих немайнових, а також 

майнових наслідків, що виникли у разі порушення суб’єктивних прав фізичної 

або юридичної особи. Вона є однією з умов або підстав виникнення обов’язку 

щодо її відшкодування.  

Процесуальні строки – встановлені законом, прокурором або судом 

проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов’язані 

чи мають право приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.  

Процесуальні витрати – це витрати, що їх було зроблено під час 

здійснення кримінального провадження. 

Заходи забезпечення кримінального провадження – це передбачені 

кримінальним процесуальним законом процесуальні засоби державно-

правового примусу, що застосовуються уповноваженими на те органами 

(посадовими особами), які здійснюють кримінальне провадження, у чітко 

визначеному законом порядку стосовно осіб, які залучаються до кримінально-

процесуальної діяльності, з метою досягнення дієвості кримінального 



 

провадження (для запобігання та припинення неправомірних дій, забезпечення 

виявлення та закріплення доказів тощо). 

Запобіжні заходи ‒  це сукупність превентивних заходів забезпечення 

кримінального провадження, які спрямовані на забезпечення належної 

поведінки підозрюваного, обвинуваченого, засудженого через певне обмеження 

їхніх особистих прав. 

Досудове розслідування ‒  стадія кримінального провадження, яка 

починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям 

кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

Досудове розслідування є формою досудової підготовки матеріалів 

кримінального провадження, яке здійснюється у формі дізнання та досудового 

слідства. 

Дізнання ‒  форма досудового розслідування, в якій здійснюється 

розслідування кримінальних проступків (п. 4 ч. 1 ст. 3 КПК). 

Досудове слідство ‒  форма досудового розслідування, в якій 

здійснюється розслідування злочинів (п. 6 ч. 1 ст. 3 КПК). Воно провадиться у 

всіх кримінальних провадженнях, за винятком проваджень щодо кримінальних 

проступків. 

Слідчі (розшукові) дії ‒  це регламентовані кримінальним процесуальним 

законом процесуальні дії, які здійснюються уповноваженою особою і являють 

собою сукупність пошукових, пізнавальних і засвідчуючих операцій, 

направлених на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих 

доказів у конкретному кримінальному провадженні. 



 

Зупинення досудового розслідування ‒  це тимчасова вимушена перерва у 

провадженні досудового розслідування, зумовлена обставинами, що 

унеможливлюють його подальше провадження. 

Повідомлення про підозру ‒  один із найважливіших процесуальних актів, 

спрямований на практичну реалізацію функції розслідування та забезпечення 

захисту прав і законних інтересів особи, щодо якої здійснюється кримінальне 

провадження, який полягає в прийнятті рішення про повідомлення про підозру; 

врученні повідомлення про підозру особі, щодо якої здійснюється 

провадження; роз’ясненні підозрюваному його прав та наданні можливостей 

щодо їх реалізації і допиті обвинуваченого. 

Оскарження ‒  це врегульована кримінально-процесуальним 

законодавством діяльність учасників кримінального процесу з подання, 

прийому, реєстрації, розгляду та вирішення скарги щодо порушення прав, 

свобод та законних інтересів осіб шляхом прийняття рішення, здійснення дій 

або допущення бездіяльності посадовими особами, які ведуть процес. 

Підсудність у кримінальному провадженні  ‒  це сукупність 

специфічних характеристик кримінального провадження, яка визначає певний 

судовий орган, на який покладається обов’язок розгляду даного провадження у 

першій інстанції. 

Персональна підсудність визначається суб’єктом скоєння кримінального 

правопорушення та обумовлена особливим правовим статусом суддів та 

застосовується з метою забезпечення неупередженого судового розгляду 

кримінального провадження відносно суддів. 

Інстанційна підсудність визначається процесуальною стадією судового 

розгляду кримінального провадження. 

Підсудність за зв’язком проваджень визначається необхідністю 

об’єднання декількох проваджень. 



 

Судовий розгляд ‒  це стадія кримінального провадження, в якій суд 

першої інстанції за участю сторін на підставі дослідження обставин 

кримінальної справи вирішує питання про винуватість обвинуваченого і його 

покарання або про застосування ПЗМХ чи ПЗВХ. 

Загальні положення стадії судового розгляду ‒  це встановлені кримінальним 

процесуальним законом і обумовлені засадами кримінального провадження 

правила, що виражають найважливіші типові властивості цієї стадії і 

виявляються протягом усього періоду її реалізації. Згідно з чинним 

кримінальним процесуальним законом. 

Виконання вироку – це завершальна стадія кримінального процесу, в якій 

суд звертає до виконання вироки, ухвали і постанови, слідкує за приведенням їх 

до виконання, а також вирішує в установленому порядку питання, які 

виникають при виконанні судових актів.  

Міжнародна правова допомога ‒  проведення компетентними органами 

однієї держави процесуальних дій, вчинення яких необхідне для досудового 

розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом 

іншої держави або міжнародною судовою установою. 

Видача (екстрадиція) ‒  видача особи державі, в якій ця особа 

обвинувачується у вчиненні злочину або її вже засуджено, і яку особа залишила 

з метою уникнення відповідальності.  

Перейняття кримінального провадження ‒  здійснення компетентними 

органами однієї держави розслідування з метою притягнення особи до 

кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на території іншої держави, 

за її запитом. 

Запитуюча сторона ‒  держава, компетентний орган якої звертається із 

запитом, або міжнародна судова установа. 

Запитувана сторона ‒  держава, компетентний орган якої отримав запит. 



 

Уповноважений (центральний) орган ‒  орган, який уповноважений від 

імені держави розглянути запит іншої держави або міжнародної судової 

установи і забезпечити його виконання, або направити до іншої держави запит 

компетентного органу про надання міжнародної правової допомоги. 

Компетентний орган ‒  суд, державний обвинувач, слідчий або інший 

орган, який здійснює кримінальне провадження і звернувся із запитом згідно з 

розділом IХ цього Кодексу або якому уповноваженим (центральним) органом 

доручено безпосередньо виконати запит іншої держави чи міжнародної судової 

установи про надання міжнародної правової допомоги. 
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