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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  з дисципліни  «Кримінальне процесуальне право» 

  

  

Курс: ІV (заочна форма) 

Спеціальність: право  

Форма проведення: письмова.  

Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год 20 хв).  

Максимальна кількість балів: 40 балів.  

Критерії оцінювання: 

Кількість балів 

 

Оцінка за національною 

шкалою 

 

Значення оцінки 

 

37-40 балів  

 

Відмінно Допущено не більше 2 

незначних помилок у питаннях. 

Відповіді повні. Студент вільно 
володіє теоретичним 

матеріалом та аналізує завдання 

на високому рівні 

36-26 балів  

 

Добре Допущено не більше 5 
незначних помилок у завданнях. 

Відповіді повні, з незначними 

неточностями. Студент володіє 
теоретичним матеріалом та 

аналізує (охарактеризовує) 

питання на достатньому рівні. 

25-15 балів  

 

Задовільно Допущено не більше 8 
незначних помилок у завданнях. 

Відповіді з суттєвими 

неточностями. Студент володіє 
теоретичним матеріалом та 

аналізує (охарактеризовує) 

питання на низькому рівні. 

14-1 балів  

 

Незадовільно Допущено більше 8 помилок у 
завданнях. Відповіді з 

суттєвими неточностями. 

Студент не володіє теоретичним 
матеріалом та аналізує 

(охарактеризовує) питання на 

низькому рівні. 

 



Орієнтовний перелік питань: 

1. Поняття, сутність та форми кримінального процесу.  

2. Завдання кримінального процесу.  

3. Система стадій кримінального процесу.  

4. Кримінально-процесуальна форма, функції, відносини та гарантії.  

5. Кримінально-процесуальні акти. 

6. Поняття, сутність і значення кримінального процесуального права.  

7. Джерела кримінального процесуального права.  

8. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм.  

9. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі та щодо осіб. 

10. Поняття, значення і класифікація засад кримінального провадження. Конституційні 

засади кримінального провадження. Спеціальні засади кримінального провадження та 

їх характеристика. 

11. Поняття і класифікація суб’єктів кримінального процесу.  

12. Суд, слідчий суддя, присяжний як суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності. 

Сторона обвинувачення. Сторона захисту. Потерпілий та його представник у 

кримінальному процесі. Їх процесуальний статус. Інші учасники кримінального 

провадження. Відводи суб’єктів кримінального провадження.  

13. Поняття, сутність та значення кримінально-процесуального доказування.  

14. Предмет і суб’єкти кримінально-процесуального доказування.  

15. Процес доказування у кримінальному судочинстві.  

16. Докази у кримінальному процесі, їх ознаки та класифікація.  

17. Процесуальні джерела доказів та їх види.  

18. Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню у кримінальному провадженні.  

19. Поняття, значення, предмет та підстави цивільного позову про відшкодування 

майнової (моральної) шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.  

20. Відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями 

чи бездіяльністю правоохоронних органів та суду.  

21. Поняття процесуальних строків та їх значення у кримінальному процесі.  

22. Класифікація строків у кримінальному процесі.  

23. Порядок обчислення процесуальних строків.  

24. Поняття і види процесуальних витрат.   

25. Поняття заходів забезпечення кримінального провадження.  

26. Загальні правила їх застосування.  

27. Поняття, мета і підстави застосування запобіжних заходів. Види запобіжних заходів.  

28. Поняття та форми досудового розслідування.  

29. Початок, строки і місце проведення досудового розслідування.  

30. Поняття й види підслідності кримінальних проваджень.  

31. Поняття і система та види слідчих (розшукових) дій. Загальні вимоги до проведення 

слідчих (розшукових) дій та процесуальний порядок їх оформлення.  

32. Поняття, види, порядок проведення допиту.  

33. Порядок проведення одочасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб.  

34. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи.  

35. Поняття, види, порядок проведення пред’явлення для впізнання. 

36. Поняття та значення повідомлення особі про підозру. 

37. Підстави і процесуальний порядок зупинення досудового розслідування. 

38. Підстави та процесуальний порядок оголошення розшуку підозрюваного. 

39. Підстави та процесуальний порядок відновлення досудового розслідування. 

 

Екзаменатор: Бойчук Д.В. 

Завідувач кафедри: Орел Л.В. 
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