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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 
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Курс: ІV  

Спеціальність: 5.03040101 Правознавство 

Форма проведення: письмова  

Тривалість проведення: 2 години  

Максимальна кількість балів: 40 балів  

 

Критерії оцінювання:  
Виконання тестових завдань – 10 балів  

Письмові відповіді на 2 теоретичних питання – 30 балів  

 

Перелік допоміжних матеріалів: немає  

 

Перелік тем, за якими створені екзаменаційні завдання: 

1. Учасники кримінального процесу.  

2. Процесуальні документи.  

3. Основоположні засади кримінально-процесуального права.  

4. Процесуальні строки та витрати.  

5. Заходи забезпечення кримінального провадження.  

6. Відшкодування шкоди у кримінальному процесі.  

7. Цивільний позов.  

8. Показання осіб як процесуальне джерело доказів.  

9. Речові докази.  

10. Документи як процесуальне джерело доказів.  

11. Висновок експерта.  

12. Докази та доказування.  

13. Загальні положення досудового розслідування.  

14. Гласні (розшукові) слідчі дії.  

15. Негласні (розшукові) слідчі дії.  

16. Повідомлення про підозру.  

17. Закінчення та зупинення досудового розслідування.  

18. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 

розслідування.  

19. Порушення кримінальної справи 

20. Підготовче провадження та судовий розгляд у кримінальному 

провадженні. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції.  

21. Провадження в суді апеляційної інстанції.  

22. Суд першої інстанції. Апеляційне провадження.  



23. Провадження в суді касаційної інстанції.  

24. Провадження у Верховному Суді України.  

25. Суд першої інстанції.  

26. Апеляційне провадження.  

27. Провадження за нововиявленими обставинами.  

28. Виконання судових рішень.  

29. Провадження в суді касаційної інстанції.  

30. Провадження у Верховному Суді України.  

31. Кримінальне провадження на підставі угод та у формі приватного 

обвинувачення та провадження яке містить державну таємницю.  

32. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх та щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру.  

33. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.  

34. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру. 

35. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, 

консульських установ України, на повітряному, морському чи 

річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з 

розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, 

розташованого в Україні.  

36. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.  

37. Кримінальне провадження яке містить державну таємницю.  

38. Міжнародна правова допомога при провадженні процесуальних дій.  

39. Екстрадиція. Кримінальне провадження у порядку перейняття.  

40. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав.  

 

 
 

 
 


