Питання до заліку з дисципліни «Кримінальний процес»
1.
Поняття, сутність і завдання кримінального процесу.
2.
Історичні форми кримінального процесу.
3.
Система і стадії кримінального процесу.
4.
Кримінально-процесуальні правовідношення.
5.
Кримінально-процесуальні функції: поняття, основні види та суб’єкти.
6.
Поняття, система та джерела кримінально-процесуального права.
7.
Кримінально-процесуальна форма, її поняття та значення.
8.
Система кримінально-процесуального законодавства.
9.
Міжнародні договори України та їх співвідношення з кримінальнопроцесуальним законодавством України.
10.
Поняття, сутність і значення кримінального процесуального права.
11.
Джерела кримінального процесуального права.
12.
Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм.
13.
Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі та щодо
осіб.
14.
Засади кримінального провадження.
15.
Значення засад кримінального провадження.
16.
Класифікація засад кримінального провадження.
17.
Конституційні засади кримінального провадження.
18.
Характеристика загальноправових засад кримінального провадження.
19.
Характеристика міжгалузевих засад кримінального провадження.
20.
Характеристика галузевих засад кримінального провадження.
21.
Поняття та класифікація учасників кримінального процесу.
22.
Особи, які захищають свої або представлені інтереси.
23.
Допоміжні суб’єкти кримінального провадження та їх процесуальна
характеристика.
24.
Потерпілий: процесуальна характеристика.
25.
Підозрюваний: процесуальна характеристика.
26.
Обвинувачений: процесуальна характеристика.
27.
Захисник: процесуальна характеристика.
28.
Представник потерпілого: процесуальна характеристика.
29.
Представник цивільного позивача та цивільного відповідача: процесуальна
характеристика.
30.
Поняття, мета і значення кримінально-процесуального доказування.
Обов’язок («тягар») доказування.
31.
Предмет і межі доказування у кримінальному процесі.
32.
Структура процесу доказування.
33.
Встановлення об'єктивної істини – мета доказування у кримінальному
процесі.
34.
Поняття та значення кримінально-процесуального доказування.
35.
Поняття предмету доказування в кримінальній справі та його структура.
36.
Докази: поняття та класифікація.
37.
Ознаки доказів: належність, достовірність, допустимість та достатність.
38.
Характеристика джерел доказів.
39.
Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню у кримінальному
провадженні.
40.
Моральна, фізична та майнова шкода.
41.
Поняття, значення, предмет та підстави цивільного позову про
відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
42.
Умови пред’явлення цивільного позову в кримінальному процесі.

43.
Поняття процесуальних строків та їх значення у кримінальному процесі.
44.
Вимога справедливості й чесності кримінального провадження.
45.
Поняття та вимога розумних строків за КПК України.
46.
Класифікація строків у кримінальному процесі.
47.
Порядок обчислення процесуальних строків.
48.
Правила обчислення процесуальних строків.
49.
Поновлення чи відмова в поновленні процесуального строку.
50.
Поважні причини пропущення строків, та їх процесуальні наслідки.
51.
Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження.
52.
Загальні правила їх застосування.
53.
Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.
54.
Накладення грошового стягнення.
55.
Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом.
56.
Відсторонення від посади.
57.
Тимчасовий доступ до речей і документів.
58.
Тимчасове вилучення майна.
59.
Арешт майна.
60.
Затримання особи.
61.
Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх застосування.
62.
Система запобіжних заходів.
63.
Особисте зобов'язання.
64.
Особиста порука.
65.
Застава.
66.
Домашній арешт.
67.
Затримання як тимчасовий запобіжний захід.
68.
Тримання під вартою.
69.
Поняття, завдання і значення стадії досудового розслідування.
70.
Форми досудового розслідування: дізнання і досудове розслідування, їх
співвідношення.
71.
Поняття оперативного підрозділу та їх компетенція.
72.
Органи та посадові особи, що мають право здійснювати досудове
розслідування.
73.
Повноваження та процесуальні права слідчого.
74.
Повноваження та процесуальні права прокурора.
75.
Процесуальний керівник.
76.
Поняття, значення і види підслідності.
77.
Початок і місце досудового розслідування.
78.
Розслідування кримінальних справ групою слідчих.
79.
Підстави і порядок об’єднання справ у одне провадження.
80.
Виділення справ у окреме провадження.
81.
Строк провадження розслідування, підстави і порядок його продовження.
82.
Обчислення строку розслідування.
83.
Поняття і система слідчих (розшукових) дій.
84.
Відмінність слідчих (розшукових) дій від інших процесуальних дій слідчого.
85.
Загальні правила провадження слідчих дій.
86.
Огляд.
87.
Освідування.
88.
Допит свідка.
89.
Допит потерпілого.
90.
Допит експерта.
91.
Одночасний допит двох та більше осіб.
92.
Пред’явлення для впізнання.

93.
Обшук.
94.
Слідчий експеримент.
95.
Експертиза.
96.
Освідування особи.
97.
Поняття, зміст та значення повідомлення особи про підозру.
98.
Поняття достатніх доказів відносно акту повідомлення особи про підозру.
99.
Поняття "межі доказування" і "достатність доказів".
100. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового
розслідування.

