
ПИТАННЯ ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ТА  

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Кримінальий Про» 

 

Номер питання  студент вибирає за першою літерою свого прізвища 

Початкова літера 

прізвища студента 

Номер контрольних запитань 

А 1,28,55,82 

Б 2,29,56,83 

В 3,30,57,84 

Г 4,31,58,85 

Д 5,32,59,86 

Е 6,33,60,87 

Є 7,34,61,88 

3 8,35,62,89 

К 9,36,63,90 

Ф 10,37,64,91 

Л 11,38,65,92 

М 12,39,66,93 

Ж 13,40,67,94 

Н 14,41,68,95 

О 15,42,69,96 

П 16,43,70,97 

Р 17,44,71,98 

С 18,45,72,99 

Ц 19,46,73,100 

Т 20,47,74,101 

У 21,48,75,102 

Х 22,49,76,103 

Ч 23,50,77,104 

Ш 24,51,78,105 

Щ 25,52,79,106 

Ю  26,53,80,107 

Я 27,54,81,108 

 

1. Основні напрямки та етапи судово-правової реформи в Україні. 

2. Поняття і завдання кримінального судочинства. 

3. Джерела кримінально-процесуального права України. Чинність кримінально-процесуального закону. 

4. Кримінально-процесуальна форма: поняття та значення для    здійснення 

правосуддя. 

5. Система процесуальних гарантій в Конституції України. 

6. Поняття кримінально-процесуальних функцій: поняття, види,   суб'єкти, 

7. Історичні форми кримінального процесу. 

8. Стадії кримінального процесу. 

9. Поняття і значення принципів кримінального процесу, їх система. 



10. Принцип національної мови судочинства в кримінальному процесі,   його значення. 

11. Принципи законності та публічності у кримінальному процесі. 

12. Принцип гласності кримінального процесу, його дія на різних стадіях. 

13. Принцип забезпечення обвинуваченому права на захист і його прояви у різних стадіях процесу. 

14. Змагальність кримінального процесу. 

15. Принцип презумпції невинуватості у кримінальному процесі, його роль у доказуванні. 

16. Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону. 

17. Принцип усності і безпосередності. Незмінність складу суду при розгляді кримінальної справи. 

18. Принцип   всебічного,   повного   і   об'єктивного   дослідження   обставин 

справи. 

19. Принцип недоторканості житла, таємниці листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції. 

20. Поняття суб'єктів кримінального процесу і їх класифікація. 

21. Прокурор у кримінальному судочинстві, його процесуальний статус    у 

різних стадіях процесу. 

22. Органи дізнання, їх система та повноваження. 

23. Суд у кримінальному процесі, його статус. Завдання і повноваження. 

24. Слідчий, його права та обов'язки. Начальник слідчого відділу. 

25. Підстави для відводу судді, прокурора, слідчого і порядок його здійснення. 

26. Органи досудового слідства, їх функції. 

27. Підозрюваний: поняття, права та обов'язки. 

28. Обвинувачений: поняття, права та обов'язки. 

29. Потерпілий: поняття, права та обов'язки, 

30. Захисник, його права та обов'язки. 

31. Цивільний позивач та цивільний відповідач: поняття, права та обов'язки. 

32. Притягнення особи як обвинуваченого. 

33. Допуск захисника до участі в справі. 

34. Підстави, умови та значення розгляду цивільного позову в кримінальній справі. 

35. Відшкодування шкоди, завданої злочином. 

36. Процесуальні строки, їх значення класифікація. 

37. Поняття доказів та їх джерел. 

38. Належність та допустимість доказів, 

39. Предмет доказування  в  кримінальних  справах.   Особливості  предмета 

доказування в справах про злочини неповнолітніх, 

40. Показання свідків, особливості їх перевірки. 

41. Поняття і види речових доказів, особливості їх оцінки. 

42. Показання підозрюваного, обвинуваченого, особливості їх перевірки. 

43. Висновок експерта, його зміст, значення, оцінка. 

44. Протоколи слідчих та судових дій та інші документи як джерела доказів. 

45. Підстави і порядок затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину. 

46. Поняття і види запобіжних заходів. 

47. Заходи процесуального примусу, умови та порядок застосування. 

48. Тримання під вартою як запобіжний захід. Підстави і порядок його обрання, зміни та скасування, 

49. Висновок експерта, підстави призначення експертизи. 

50. Спеціаліст в кримінальному судочинстві. 

51. Порушення кримінальної справи: приводи та підстави. Органи та посадові особи, що наділені правом 

порушувати кримінальні справи. 

52. Види рішень, що приймаються в стадії порушення кримінальної справи. 

53. Обставини, що виключають провадження в кримінальній справі. 

54. Прокурорський нагляд та судовий контроль за законністю і обґрунтованістю рішень в стадії порушення 

кримінальної справи. 

55. Поняття і види підслідності, їх характеристика. 

56. Форми взаємодії слідчого з органом дізнання в кримінальному судочинстві. 

57. Підстави та порядок об'єднання справ в одному провадженні. Виділення кримінальної справи, 

58. Зміна та доповнення обвинувачення в стадії досудового слідства. 

59. Слідчі дії: поняття, види, система. 



60. Огляд і освідування: підстави та порядок проведення. 

61. Обшук і виїмка: підстави та порядок проведення. 

62. Пред'явлення для впізнання осіб та предметів, 

63. Відтворення обстановки та обставин події: мета та порядок проведення. 

64. Права підозрюваного та обвинуваченого при  призначенні  експертизи. Порядок одержання зразків для 

експертного дослідженім. 

65. Підстави та порядок зупинення і відновлення досудового слідства. 

66. Форми закінчення дізнання та досудового слідства, 

67. Дізнання в кримінальних справах. 

68. Порядок ознайомлення учасників процесу з матеріалами справи у зв'язку із закінченням досудового 

слідства. 

69. Підстави і порядок закриття кримінальної справи на стадії досудового 

слідства. 

70. Обвинувальний висновок: зміст, структура, значення. 

71. Провадження кримінальних справ у суді першої інстанції. 

72. Попередній розгляд кримінальної справи суддею. 

73. Поняття і значення попереднього розгляду справи суддею. Види рішень в цій стадії процесу. 

74. Питання, що вирішуються під час попереднього розгляду справи суддею. 

75. Поняття    і значення судового розгляду і його місце в системі стадій 

кримінального процесу. 

76. Порядок і межі судового розгляду. Зміна обвинувачення в суді. 

77. Складові частини судового розгляду. Розпорядок судового засідання. 

78. Судове слідство, його місце в стадії судового розгляду. 

79. Судові дебати, їх значення і порядок, 

80. Результати розгляду справи судом першої інстанції. 

81. Вирок як найважливіший акт правосуддя в кримінальних справах. 

82. Види вироків. Структура і зміст обвинувального вироку. 

83. Постановлення вироку; порядок, принципи. Таємниця наради суддів. 

84. Питання, що вирішуються судом при постановлені вироку. 

85. Підстави і порядок направлення справи на додаткове розслідування зі стадій судового розгляду. 

86. Підстави і порядок закриття справи в стадії судового розгляду. 

87. Провадження по перевірці вироків, постанов і ухвал суду в кримінальному судочинстві. 

88. Апеляційне провадження: поняття і значення, порядок розгляду. 

89. Розгляд справи в суді апеляційної інстанції та його результати. 

90. Підстави та порядок для  скасування  або зміни вироку в  апеляційній інстанції. 

91. Касаційне провадження: підстави, особи, які мають право на касаційне оскарження. 

92. Рух справи в касаційній інстанції, строки розгляду. 

93. Порядок розгляду та наслідки касаційного провадження 

94. Порядок перегляду судових рішень в порядку виключного провадження. 

95. Підстави для  перегляду рішень  в  порядку виключного  провадження. 

Нововиявлені обставини. 

96. Набрання вироком законної сили. Порядок звернення вироку до виконання, 

97. Процесуальні питання, що вирішуються судом у стадії виконання вироку. 

98. Підстави і порядок зупинення виконання вироку, що набрав законної сили. 

99. Особливості провадження в справах неосудних та осіб, що захворіли   на душевну хворобу після вчинення 

злочину. 

100. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів. 

101. Особливості провадження в справах приватного та приватно-публічного обвинувачення. 

102. Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх. 

103. Питання     кримінального процесу в  Законі  України "Про судоустрій 

України". 

104. Питання кримінального процесу в Законі України "Про прокуратуру". 

105. Питання   кримінального процесу в Законі України "Про  службу безпеки України". 

106. Питання кримінального процесу в Законі України "Про міліцію". 

107. Питання кримінального процесу в Законі України "Про оперативно 

розшукову діяльність". 



108. Питання кримінального процесу в Конституції України. 

 


