
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

з навчальної дисципліни «КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС» 

 

1. Чинність кримінального процесуального закону України в просторі, 

часі та за колом осіб. 

2. Дія норм кримінального процесуального права у просторі, часі та за 

колом осіб. 

3. Рішення ЄСПЛ як джерело права у кримінальному провадженні. 

4. Практика Європейського суду з прав людини як джерело 

кримінального процесуального права України. 

5. Забезпечення реалізації засади верховенства права у процесі 

здійснення правосуддя. 

6. Засада законності у кримінальному процесі. 

7. Засада законності та її забезпечення у кримінальному провадженні. 

8. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність як засада 

кримінального провадження. 

9. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини як засада 

кримінального провадження. 

10. Право на захист у кримінальному провадженні. 

11. Забезпечення права на захист у кримінальному провадженні. 

12. Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у 

доведенні перед судом їх переконливості. 

13. Зміст і значення засади диспозитивності у кримінальному провадженні. 

14. Засада публічності у кримінальному процесі. 

15. Гласність і відкритість судового провадження та повне фіксування 

технічними засобами судового засідання і процесуальних дій. 

16. Розумність строків у системі засад кримінального провадження. 

17. Процесуальний статус судді та слідчого судді у кримінальному 

провадженні. 

18. Прокурор як учасник кримінального провадження. 

19. Органи досудового розслідування: поняття, система, завдання та 

компетенція. 

20. Завдання та процесуальні повноваження керівника органу досудового 

розслідування у кримінальному провадженні. 

21. Слідчий як учасник кримінального провадження: завдання, 

повноваження. 

22. Керівника органу дізнання як учасник кримінального процесу. 

23. Процесуальний статус дізнавача у кримінальному провадженні 

24. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному провадженні. 

25. Процесуальний статус свідка та понятого у кримінальному 

провадженні 

26. Захисник як учасник кримінального провадження. 

27. Участь законного представника та представника у кримінальному 

провадженні. 

28. Участь психолога та педагога у кримінальному судочинстві. 

29. Оцінка доказів у кримінальному провадженні. 
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30. Збирання доказів та особливості його здійснення на різних стадіях 

кримінального провадження. 

31. Недопустимість доказів у кримінальному провадженні. 

32. Предмет та межі доказування у кримінальному провадженні. 

33. Процесуальні джерела доказів та їх характеристика у кримінальних 

провадженнях про кримінальні проступки. 

34. Показання як джерело доказів у кримінальному провадженні. 

35. Речові докази як джерело доказів у кримінальному провадженні. 

36. Документ як джерело доказів у кримінальному провадженні. 

37. Висновок експерта як джерело доказів у кримінальному провадженні. 

38. Висновок спеціаліста як джерело доказів у кримінальному провадженні 

про кримінальні проступки. 

39. Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями 

органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового 

розслідування, прокуратури і суду. 

40. Процесуальні витрати та їх види. 

41. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом як захід 

забезпечення кримінального провадження  

42. Тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному 

провадженні. 

43. Тимчасове вилучення та арешт майна як заходи забезпечення 

кримінального провадження. 

44. Затримання особи у кримінальному провадженні. 

45. Процесуальний порядок застосування застави як запобіжного заходу. 

46. Підстави та процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою. 

47. Початок досудового розслідування. 

48. Строки досудового розслідування: порядок обчислення та 

продовження. 

49. Допит: порядок проведення та фіксування під час досудового 

розслідування. 

50. Пред’явлення для впізнання: порядок проведення та фіксування під час 

досудового розслідування. 

51. Огляд та його види  у кримінальному провадженні. 

52. Проникнення до житла чи іншого володіння особи під час 

кримінального провадження. 

53. Обшук у системі слідчих (розшукових) дій. 

54. Підстави та процесуальний порядок проведення слідчого 

експерименту. 

55. Проведення експертизи у кримінальному провадженні. 

56. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, система та загальні вимоги до 

їх проведення. 

57. Процесуальний порядок проведення негласних слідчих (розшукових) 

дії під час розслідування кримінальних проступків.  

http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12104
http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12104
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58. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж як 

різновид втручання у приватне спілкування. 

59. Процесуальний порядок проведення зняття інформації з електронних 

інформаційних систем. 

60. Установлення місцезнаходження радіо- електронного засобу під час 

кримінального провадження. 

61. Інститут заочного кримінального провадження в кримінальному 

процесі. 

62. Повідомлення про підозру. 

63. Зупинення та відновлення досудового розслідування.  

64. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень. 

65. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного стану. 

66. Закриття кримінального провадження за реабілітуючими обставинами. 

67. Закриття кримінального провадження за нереабілітуючими 

обставинами. 

68. Закінчення досудового розслідування складанням обвинувального 

акту. 

69. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків. 

70. Особливості досудового розслідування у кримінальному провадженні 

щодо неповнолітніх. 

71. Особливості кримінального провадження щодо окремої категорії осіб. 

72. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять 

державну таємницю. 

73. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 

розслідування. 

74. Кримінальне провадження на підставі угоди про примирення між 

потерпілим і підозрюваним (обвинуваченим). 

75. Кримінальне провадження на підставі угоди про визнання винуватості 

між прокурором і підозрюваним (обвинуваченим). 

76. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру. 

77. Судовий розгляд кримінального провадження в суді першої інстанції. 

78. Апеляційне провадження у кримінальному судочинстві України. 

79. Кримінальне провадження судом присяжних. 

80. Провадження в суді касаційної інстанції. 

81. Провадження за нововиявленими або виключними обставинами. 

82. Процесуальний порядок видачі осіб, які вчинили кримінальне 

правопорушення (екстрадиція).  

83. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача 

засуджених осіб.  

84. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. 

 

 



4 

 

Тематику курсових робіт з навчальної дисципліни «Кримінальний процес» 

обговорено та схвалено на засіданні кафедри кримінального процесу НАВС 30 

травня 2022 року, протокол № 21. 

 

 

Завідувач кафедри 

кримінального процесу НАВС 

полковник поліції       Марк МАКАРОВ 

 


